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The Social Capital-accumulation of Companies in Brazil 

 - a New Theoretical Approach to Corporate Social Responsibility  

Executive summary 

The local companies in developing countries are often criticized for having a philanthropic and 

less strategic kind of corporate social responsibility (CSR). While the subsidiaries of Western 

multinational companies in developing countries on the other hand are often criticized – in their 

CSR-initiatives- of giving priority to stakeholders from their home country and thus having a less 

contextualized and suitable CSR-approach in the developing countries where they operate. 

At the same time there is a more general critique on lack of consensus in CSR and some CSR-

researchers have criticized CSR-theories of having too little focus at the civil society as 

stakeholder. 

This Thesis begins with a review of different perceptions of strategic CSR and social capital.  

In an attempt to shed light on the criticisms of CSR in the local companies and the western 

MNCs subsidiaries in developing countries, the Thesis adopts a social capital-theoretical 

approach and investigates and compares in a case-study, how the two kinds of companies are 

contributing to social capital and development in their surrounding societies. The selected case-

companies are 2 European multinational companies’ subsidiaries and two local companies in 

Brazil, - all within the cosmetic industry.  

The adopted social capital-theoretical approach is operationalized by a model developed by 

Jones, Nyland and Pollitt which counts and analyses the ways of the companies to make 

partnerships with the different organizations in the society, the subjects of the CSR-initiatives 

and some of their trust-generating indicators. Furthermore it will be investigated whether it is 

possible to define the social capital contribution of the companies through the more 

development-oriented social capital-concepts Bonding, Bridging and Linking social capital. 

The Thesis concludes that the local companies are contributing far more than the MNCs to 

development and social capital in Brazil, even though their CSR to some extent can also be 

classified as philanthropic. Related to their relatively larger contribution to development they can 



Side 3 af 98 

be seen as having a strategic kind of CSR from a developing country-oriented view. One of the 

local companies can even be classified as having a strategic CSR-approach from a Western view. 

The Thesis also concludes that the Brazilian subsidiaries of the European MNCs – even though 

they are trying to adjust their CSR to the developing context - are lacking much behind the local 

companies, regarding the entering of partnerships with civil society organizations and 

contribution to social capital at a local and national level in Brazil. Finally some advice is given 

to the MNCs as to how they can contribute more in a developing context and at the same time 

gain competitive advantages.  
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1 Indledning 

I takt med globaliseringen er man i højere og højere grad begyndt at se privatsektoren - og 

særligt de multinationale virksomheders (MNCers) etablering i ulande- som nøglen til udvikling 

i ulande (Barkemeyer, 2007b, s.1).  Få har dog undersøgt hvad, hvordan og hvor meget 

privatsektoren i virkeligheden gør for at bidrage til udviklingen eller den sociale kohæsion i 

ulande, på trods af at den internationale debat om udvikling, så udpræget er kommet til at kredse 

om Corporate Social Responsibility (CSR) og – i Verdensbankregi - om begrebet social kapital 

der forbindes snævert med udvikling ulande.   

Blandt udviklingsteoretikere er der en problematisering af manglende konsensus om CSR og af 

at CSR ikke er kontekstualiseret tilstrækkeligt i ulandene. Kontekstualiseringen er nødvendig 

hvis man skal afdække behovene og begrænsningerne for CSR i ulande(Haslam, 2003, s. 6). 

Den manglende konsensus om CSR reflekteres bl.a. i CSR-forskningen hvor der er en udbredt 

kritik af to typer virksomheder, der opererer i ulande. På den ene side kritiseres MNCernes 

datterselskaber i ulande for ikke at tilpasse deres CSR til ulandskonteksten, for at være mest 

lydhør for stakeholder-pres fra ilandene og for at have CSR-strategier, der afspejler europæiske 

og amerikanske prioriteter (Barkemeyer, 2007, s. 5). Ligesom de kritiseres for at standardisere 

CSR og anvende leverandørkoder der er ineffektive og ikke tilpasset til lande med meget skæve 

magtforhold og med svage stater og kontrolinstanser som fx Latinamerika (Haslam, 2007, s. 

271). 

På den anden side kritiseres de lokale virksomheder i ulande for at halte bagefter med CSR, fordi 

deres CSR er ustrategisk og ikke integreret i deres kerneforretning men i stedet reduceret til 

filantropi og velgørende donationer (Visser, 2005).  

Dette kunne altså tyde på, at der er forskellige opfattelser af, hvad der er rigtig og strategisk 

CSR. 

I et udviklingsmæssigt perspektiv stiger vigtigheden af virksomhedernes - særligt den voksende 

gruppe af MNCers - sociale og økonomiske bidrag i ulandene og en mere kontekstsensitiv CSR-

strategi da ”the share of FDI of total capital flows into developing countries has risen from 30 % 

to 82 % between 1980 and 2002, at the same time dwarfing official development assistance 
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which has declined in absolute figures in this period. Both in the advanced economies and 

developing countries, a shift can be observed towards the privatization of formerly public goods 

and services” (Barkemeyer, 2007, s. 3).  

Når nationale og internationale politiske institutioner i så høj grad som nu skubber ansvaret for 

udvikling og velfærdsydelser over på private virksomheders CSR (Ibid) i stedet for at bidrage 

med statslig ulandsbistand eller lovmæssige foranstaltninger, der tilgodeser ulandene, virker det 

utilstrækkeligt med traditionelle CSR-teorier udviklet hovedsageligt i og til europæiske og 

amerikanske kontekster, som fx stakeholder-teori, der definerer det omgivende samfund meget 

vagt og upræcist, (Lépineux, 2005) og andre CSR-teorier, der definerer samfundet som fx ”the 

public at large”, (Carroll, 1991) uden en nærmere definition af den geografiske rækkevidde og 

hvilke samfundsmæssige sektorer og organisationer det indbefatter. I den forbindelse foreslår 

Lépineux, at man inden for CSR-teori nuancerer begrebet civilsamfund og fokuserer mere på 

social kohæsion i samfundet (Lépineux, 2005). – Og netop her kan social kapital-teorien hjælpe. 

Hidtil er Jones, Nyland og Pollitt de eneste social kapital-teoretikere, der har undersøgt hvordan 

privatsektoren bidrager til social kapital i samfundet i deres analyser af MNCers datterselskabers 

CSR-rapportering i ulande. Jones o. a. formår dog ikke at udnytte social kapital-teoriens fulde 

potentiale, idet de ikke inddrager de meget centrale begreber inden for udviklingsorienteret 

social kapital-teori, nemlig bonding, bridging og linking social kapital.  

Ligeledes ser de kun på amerikanske og europæiske MNCers datterselskabers og forbigår de 

lokale virksomheders bidrag til den sociale kapital i samfundet, til trods for at de lokale 

virksomheder er et interessant sammenligningsparameter, da der på den ene side inden for CSR-

forskningen er en kritik netop af de lokale virksomheders CSR og CSR-strategier, men de på den 

anden side må antages at være dem, der har bedst forståelse for lokalkonteksten, behovene og 

normerne i det pågældende uland.  

1.1 Problemformulering 

For at vise at social kapital-teorien kan bidrage med noget nyt og mere relevant om 

virksomhedernes ansvar i ulande og for at nuancere den nævnte kritik af lokale virksomheder og 

MNCers datterselskaber, vil jeg med udgangspunkt i ulandskonteksten Brasilien (BR), hvor 
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niveauet af social kapital iflg. World Value Survay er lavest (Moreno, 2002, s. 15-16), gennem et 

casestudie af 4 virksomheder undersøge følgende: 

Hvordan adskiller MNCers datterselskaber i Brasilien sig fra de lokale virksomheder i Brasilien 

mht. rapporterede engagementer i partnerskaber, social kapital-generering i samfundet og CSR-

stategier? 

På baggrund af analyseresultaterne vil jeg efterfølgende diskutere følgende 2 spørgsmål: 

Hvordan ser kritikernes påstande om MNCer og lokale virksomheders CSR i ulande ud, når man 

analyserer virksomhedernes CSR fra en social kapital teoretisk vinkel? 

I hvilket omfang kan social kapital-teorien bidrage til en nuancering af filantropi, CSR-teori og 

forståelsen af virksomhedernes sociale ansvar og bidrag til udvikling i ulande? 

1.2 Specialets opbygning 

I 1. del af litteraturgennemgangen vil jeg uddybe den indledningsvist nævnte kritik af de to typer 

virksomheder og se på nogle gennemgående problemer og definitionsvanskeligheder ifht. 

beskrivelsen af CSR–forskelle mellem i- og ulande, herunder også præsentere to forskellige syn 

på  CSR-strategi.  

I 2. del af litteraturgennemgangen vil jeg beskrive social kapital-teorien, dens udvikling samt 

metoden, som Jones o.a. anvender til måling af virksomheders social kapital-generering i 

samfundet.  

I kapitel 3 vil jeg beskrive den metodiske tilgang.- Herunder videnskabsteoretisk forankring, 

metodiske forandringer ifht. Jones o.a.´s undersøgelsesdesign, hvordan jeg vil anvende 

begreberne bonding, bridging og linking social kapital, udvælgelseskriterier for virksomheder og 

CSR-initiativer/partnerskaber, nogle overvejelser om analyse på baggrund af CSR-rapportering 

på websites og metodens begrænsninger. 

Med henblik på senere at kunne bedømme om virksomhedernes bidrag til social kapital er 

konteksttilpasset, vil jeg i kapitel 4 beskrive hvilke typer social kapital og hvilke typer 

partnerskaber der mangler og hvilke der er mest udbredt i Brasilien. 
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 I kapitel 5 vil jeg med udgangspunkt i den modificerede udgave af Jones o.a. undersøgelses-

design og parametre til måling af social kapital lave en datapræsentation bestående af 

partnerskabs- og reciprocitetsskemaer, virksomhedernes nøgletal, en beskrivelse af 

virksomhedernes egne bæredygtighedsvisioner og af deres CSR-strategi. Jeg vil afslutningsvist i 

afsnittet lave et overordnet resumé af deres partnerskaber og tillidsskabelse.  

I kapitel 6 vil jeg på baggrund af datapræsentationen og de detaljer virksomhederne rapportere 

om deres partnerskaber og CSR-initiativerne analysere og vurdere de 4 bidrag til den sociale 

kapital i samfundet og CSR-stategier enkeltvis. Herunder deres bidrag til bonding, bridging og 

linking social kapital. 

I kapitel 7 vil jeg lave en sammenlignede analyse af MNCernes datterselskaber og de 

brasilianske virksomheders partnerskaber og social kapital-generering i samfundet og holde det 

op mod deres CSR-strategi, hvordan de klarer sig på det brasilianske marked samt beskrivelsen 

og kritikken af CSR i hhv. MNCernes datterselskaber og de lokale virksomheder i ulande, nævnt 

i indledningen. I forbindelse hermed vil jeg komme med eventuelle anbefalinger, til hvordan 

MNCerne kan forbedre deres CSR og sociale engagement i ulande. 

Til sidst vil jeg på baggrund af analyseresultaterne konkludere, hvorvidt social kapital-teorien - 

herunder partnerskabsanalysen og begreberne bonding, bridging og linking social kapital – var 

anvendelige og kunne tilføje noget mere ulandsrelevant og nuanceret end traditionel vestlig 

CSR-teori, om måden hvorpå virksomhederne bidrager til udviklingen i samfundet.  

Der vil dermed både være en empirisk, en teoretisk samt -i form af anbefalinger til 

virksomhedernes CSR- også en anvendelsesorienteret dimension i specialet. 

2 Litteratur- og teorigennemgang 

2.1.1 CSR-teori og CSR-undersøgelser 

De fleste definitioner af CSR indbefatter at virksomhedens ansvar for de tre aspekter socialt, 

økonomisk og miljømæssigt ansvar går hånd i hånd. 

Men at se lidt mere isoleret på virksomhedernes sociale ansvar, gennem en social kapital-

teoretisk vinkel, kan som nævnt i indledningen og som jeg også vil uddybe først i dette afsnit, 
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være vigtigt i et udviklingsmæssigt perspektiv. Det kan muligvis også kaste nyt lys over en 

række problemer, svagheder og definitionsvanskeligheder inden for CSR- og filantropidebatten. 

Nogle af disse problemer, opstår i forsøget på at gøre CSR-begrebet universelt og som følge af 

en CSR-debat domineret af vestligt orienterede synspunkter. Dette vil jeg også se på i dette 

afsnit, - først ifht. MNCernes CSR i ulande, bagefter ifht. ulandsvirksomhederne og anklagerne 

mod dem om en filantropisk og ustrategisk form for CSR.  

Til trods for at der ofte observeres store tværregionale og tværkontinentale forskelle på CSR (se 

fx Chapple & Moon 2005 og Enderle 2006), søger mange amerikanske og europæiske forskere, 

politikere og virksomhedsorganisationer en universel definition og en global konsensus om CSR. 

Forsøget på at standardisere CSR globalt kan forekomme problematisk, når flere forskere 

samtidig påpeger, at virksomhederne – især MNCer i ulande- i højere grad bør tilpasse deres 

CSR-strategier og CSR-initiativer til den regionale kontekst, de befinder sig i (se Prieto-Carón, 

Lund-Thomsen, Chan, Muro & Bhushan, 2006, s.977). 

En af årsagerne til at MNCers kritiseres for manglende kontekstualisering og tilpasning af CSR i 

ulandskontekster kan være en forfejlet CSR-teoretisk tilgang. Lépineux kommer med en kritik af 

en af de mest kendte CSR-teorier og CSR-analysemetoder, - stakeholder-teori – som han 

betegner som en svag teori, idet civilsamfundet fremstår som en valgfri og vagt defineret 

stakeholder (Lépineux, 2005, s.2). Han foreslår et øget fokus på social kohæsion og, at 

civilsamfundets status og nuanceringsgrad som stakeholders skal opprioriteres og at der skelnes 

mellem globale, nationale og lokale stakeholders og også mellem institutioner og sociale 

grupper(Op cit s.4 og s.9) - særligt i forbindelse med MNCers CSR i ulande. 

I undersøgelsen Citizenship, accountability and community: the limits of the CSR agenda 

uddyber Newell yderligere, hvorfor civilsamfundet – særligt lokale minisamfund i ulande- er 

overset stakeholdergruppe, og problematiserer rækkevidden af globale virksomheders CSR i 

udviklingsregionerne.  

Newell er tvivlende overfor effekten af CSR-koder til leverandører, certificeringer og CSR-

standarder, der udarbejdes i de internationale – ofte europæisk eller amerikansk dominerede – 

CSR-organisationer, idet de ikke tager højde for befolkningen og vilkårene i ulande (Newell, 

2005). Han nævner flere grunde til, at virksomheder bør fokusere mere på fattige småsamfund i 

ulande. For det første fordi de ofte er underrepræsenteret eller udeladt fra processerne hvor CSR 
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formuleres og implementeres. Enten ses de ikke er som en ligeså legitim stakeholdergruppe som 

en ngo eller virksomhedsorganisation, eller også antages det– ofte fejlagtigt - at NGOerne 

varetager de fattige befolkningsgruppers krav (Newell, 2005). 

Derudover er de oftest ikke så godt repræsenterede i politiske processer lokalt, nationalt eller 

globalt, dårligere i stand til at forsvare deres interesser og har færre netværk med transnationale 

ngo’er, der kan fungere som talerør for dem (Newell, 2005). 

De fattige grupper er ofte geografisk isolerede og befinder sig tæt ved områder, der er rige på 

naturressourcer, hvilket betyder, at de ofte er lige i centrum af industriernes aktiviteter og tit 

bliver påvirket negativt deraf. Uanset om det er intentionelt eller tilfældigt fra virksomhedernes 

side, kan det, udover at skade lokalbefolkningen også føre til virksomhedsskandaler, 

jordbesættelser eller andre konflikter, der kan gøre det svært for virksomheder at operere i 

områderne. 

Som en af de mest ideelle løsninger peger Newell på tværsektorielle partnerskaber mellem 

virksomheder, regeringsinstitutionerne, den offentlige sektor ngo’er og de berørte 

befolkningsgrupper (Newell, 2005). 

Når man tager Lepineux´s og Newell´s kritik af CSR-tilgange i betragtning, er der altså flere 

grunde til at se på, hvorvidt større virksomheder i ulande i deres CSR-tiltag tager både det 

nationale og særligt det lokale niveau i betragtning og hvilke organisationer og grupper i 

samfundet, de samarbejder med. Her kan social kapital-teorien der også har fokus på social 

kohæsion være egnet. 

Når MNCer, der operer i ulande, kritiseres for manglende kontekstualisering af CSR, kan det 

udover anvendelsen af CSR-teorier eller CSR-standarder, der er udarbejdet i og hovedsageligt 

tager højde for ilandskontekster, også skyldes såkaldt institutionel isomorfisme inden for CSR 

eller med andre ord, at CSR-strategi og CSR-tiltag er styret og kopieret fra modervirksomheden 

og ikke fra datterselskaberne, - ofte som konsekvens af at MNCerne antager, at CSR-

standarderne i ilande er højere og vil være dækkende også i ulande.  

Alan Muller har undersøgt spørgsmålet om institutionel isomorfisme inden for CSR i europæiske 

MNCers datterselskaber i Mexico. I første omgang ser Muller det ikke  som noget problem i at 

MNCernes datterselskaber kopierer moderselskabernes CSR (institutionel isomorfisme inden for 

CSR). Faktisk antager han at det vil højne CSR-kravene og bedre CSR-initiativerne i Mexico. 
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Efter udersøgelsen konkluder han dog, at selvom CSR anses for at være mindre udviklet og 

lovkravene mindre i Mexico”that in a „lower CSR context‟ such as Mexico, decentralized 

decision-making may in fact be associated with higher local CSR performance” og “proactive 

CSR strategies among autonomous subsidiaries appear to be predominantly in accordance with 

home-country and international policies, despite their non-binding character, instead of tailored 

to the host-country context(Muller, 2006, s 189)”.  

Selvom en øget internationalisering kan gøre det vanskelig for MNCerne at tilrettelægge og tage 

hensyn til alle stakeholders, opnås ifølge Muller det bedste resultat, når datterselskaberne selv 

udarbejder en lokalt orienteret CSR-strategi, - også selvom ulandenes lovkrav og CSR-standarder 

umiddelbart forekommer lavere end ilandenes. 

At de mindst udviklede lande har lavere CSR-standarder, er også Chapple & Moon´s hypotese i 

deres 7-country Study of CSR Website Reporting in Asia fra 2005, hvor de sammenligner CSR i 

50 førende internationale MNCer og nationale virksomheder fra hvert af de 7 lande. Ud fra en 

antagelse om at CSR stimuleres af internationale MNCer´s etablering i landene, undersøger de 

også om landenes FDI-niveau og virksomhedernes internationaliseringsgrad påvirker CSR-

udbredelsen i landene, og derudover om vestlige virksomheder i Asien antager en geocentrisk 

tilgang til CSR, dvs. bruger den samme CSR som i modervirksomheden, eller en polycentrisk 

tilgang, dvs. tilpasser deres CSR til nationale omstændigheder (Chapple & Moon, 2005 s. 419). 

Modsat hypotesen konkluderer de, at CSR-udbredelsen ikke er højere i de mest udviklede lande i 

Asien, men at des værrer et lands velfærdsydelser og offentlig sektor fungerer, des mere er det 

normen at virksomhedernes laver sociale og filantropiske investeringer, og at der i disse lande er 

forbindelser mellem virksomhedens sociale investeringer og virksomhedens succes (Ibid). 

De finder heller ingen relation mellem FDI (globalisering) og hvor avanceret og udbredt CSR er 

i et land, men opdager derimod at ”Companies designated as international where clearly more 

likely to report their CSR than those designated as domestic. As many of these international 

companies are Asian[…]this is not simply an indicator of Western companies having a more 

advanced CSR than their Asian counterparts(op cit s. 438)”. 

Hvad angår de internationale MNCer konkluderer de, at de tilpasser deres CSR og sociale 

investeringer til lokalkonteksterne og dermed har en polycentrisk tilgang til CSR, - en lidt 
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forhastet konklusion da deres analyseskema viser, at MNCernes asiatiske datterselskaber i højere 

grad sponsorerer sports- og kultur- arrangementer, mens de lokaltejede virksomheder er mere 

engageret i socialt og udviklingsorienterede emner som samfundsudvikling, børn og unge, 

uddannelse og lokaludvikling inden for landbrug.  

Chapple & Moon antog som udgangspunkt– ligesom mange andre CSR-forskere - at strategisk 

CSR er et europæisk og amerikansk fænomen, mens filantropi og ustrategisk CSR mest er 

praksis i ulandenes virksomheder. Dette kan dog på baggrund af de to ovenstående konklusioner 

og som jeg vil uddybe nærmere i afsnittet om filantropi, virke som en lidt unuanceret og fejlagtig 

antagelse.  

2.1.2 Filantropi og CSR-strategi 

Den amerikanske CSR-forsker Archie B. Carroll betegner filantropi som virksomhedernes 

finansielle godgørende bidrag til samfundet (Carroll, 1991, s. 7) og opstiller en form for 

evolutionistisk model, hvor integreret og strategisk CSR ses som det højeste udviklingsstadie og 

hvor det laveste trin er filantropi, der ikke ses som nødvendigt eller som en del af virksomhedens 

etiske ansvar(se Carroll 1991). 

Dette er den gængse opfattelse af filantropi, inden for vestlige CSR-studier, men i praksis bliver 

definitionen af de to begreber dog tit lidt flydende: By engaging in partnerships, sponsor 

relationships, adopting CSR codes, and encouraging employee volunteering, companies build 

their CSR into mainstream activities; activities become less philantropic(Chapple & Moon 2005, 

s. 425-426), ligesom virksomhedsfonde heller ikke er så nemt at klassificere: foundations was a 

lot more difficult to conceptualize, as although they are by definiton institutions […] they also 

remove the CSR from the company itself (Chapple & Moon 2005, s. 425-426).  

De amerikanske CSR-forskere, Porter & Kramer, får CSR og filantropi til at overlappe hinanden 

endnu mere i deres beskrivelse af, hvordan filantropi kan være strategisk og kontekstsensitiv. 

Med strategisk filantropi mener de, at i stedet for blot at fokusere på at opnå goodwill fra 

samfundet ved at investerer i cause-related marketing, bør virksomhederne når de laver 

samfundsmæssige investeringer, fokusere på områder eller modtagere, der har forbindelse med 

virksomhedens marked eller ekspertiseområde og kan hjælpe med at eliminere forhindringer, der 

begrænser virksomhedens produktivitet, innovation, vækst og konkurrencedygtighed. Endvidere 
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bør der investeres i noget der bringer samfundets behov og virksomhedens mål i 

overensstemmelse og helst der hvor de kan skabes mest social værdi for samfundet og dem 

selv(Porter & Kramer, 2002). 

Med kontekstsensitiv filantropi hentyder de altså ikke nødvendigvis til den geografiske kontekst, 

men i højere grad, selvom det nogle gange er sammenfaldende, at den konkurrencemæssige 

kontekst skal forbedres, således at virksomhedens overlevelsesmuligheder på længere sigt øges 

(Ibid). 

Som et positivt eksempel på hvordan en virksomhed kan forbedrer deres konkurrencemæssige 

kontekst samtidig med at de opfylder et samfundsmæssigt behov nævner Porter & Kramer it-

virksomheden Cisco Systems, der opdagede en generel mangel netværksadministratorer – særligt 

i udviklingslande, - hvilket var afgørende for Cisco Systems ekspansion og øgede afsætning af 

deres produkter. Derfor begyndte de - på opfordring af U.S. Department of Education- at donere 

internet-udstyr til skoler og investere i uddannelse af netværks-administratorer i fattigdomszoner. 

Senere har de, i samarbejde med FN, udvidet ordningen til udviklingslande, hvor de afhjælper 

det store behov for uddannelse og jobmuligheder. På den måde bruger Cisco deres unikke 

fordele og ekspertise og deres verdensomspændende tilstedeværelse og opfylder to af Porter & 

Kramers andre kriterier for strategisk filantropi: at skabe den maksimale value på en måde som 

ingen andre ville kunne gøre og længrevarende engagement der konstant sofitiskeres og forøges 

(op cit., s. 68) 

Udover de nævnte kriterier til strategiske sociale investeringer stiller Porter & Kramer et 

kriterium om, at donationerne og partnerskaberne i så vid udstrækning som muligt skal inddrage 

og påvirke alle virksomhedens afdelinger. Derfor er virksomhedsfonde iflg. dem ofte ikke så 

strategiske, idet fonde som regel laver projekter, der er adskilte fra virksomheden, og hverken 

påvirker virksomhedens drift eller afsætningsmuligheder. 

En anden CSR-forsker, der nuancerer filantropisk praksis - endda i latinamerikansk kontekst, er 

Antonio Vives fra Den Interamerikanske Udviklingsbank. I hans undersøgelse af CSR i små og 

mellemstore virksomheder (SMEer) i 8 latinamerikanske og 4 sydeuropæiske lande, tegner der 

sig et tydeligt billede af kontinentale forskelle.  
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I tråd med de europæiske CSR-forskeres kritik af ulandsvirksomhedernes filantropiske praksis 

observerer Vives en højere grad af ekstern CSR-aktivitet
1
 i Latinamerika end i Europa. Dette 

forklarer Vives med, at virksomhederne er nødt til at kompensere for den relativt mindre grad af 

velfærdsstat, der sørger for at udfylde de – også for virksomheden - basale behov for uddannelse, 

social sikkerhed og stabilitet m.v. (Vives, 2005, s.93). 

Blot det at bidrage til basale behov og generel samfundsudvikling i ulande, ses altså af Vives 

som strategisk CSR i ulande. Dermed er der altså to lidt forskellige opfattelser af hvad der er 

strategisk CSR i hhv. ilande og ulande.   

 

Kilde: Vives, 2005 (egen bearbejdning af data) 

 

Vive´s argumentation forstærkes yderligere i sammenligningen af hvilke eksterne CSR-

aktiviteter, der investeres i hhv. i Europa og i Latinamerika. I Latinamerika koncentrerer 

virksomhedernes sociale investeringer sig mest inden for fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og 

deltagelse i offentlige aktiviteter. Mens de europæiske SMEer overhaler de latinamerikanske på 

områder som sponsorater til sportsarrangementer og kulturarrangementer (Vives, 2005).  

Men selvom de latinamerikanske SMEer altså er mere tilbøjelige til at lave hvad de vestlige 

CSR-forskere måske ville kalde filantropisk CSR, end de europæiske SMEer, kan de 

                                                           

1
 Eksten CSR-aktivitet er virksomhedens CSR-aktiviteter i det omgivende samfund der af andre forskere ville blive betegnet som filantropi. 
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latinamerikanske SMEer filantropi også delvist ses som strategisk, ud fra Porter & Kramer, idet 

de fokuserer på samfundsmæssige og sociale mål, der kan være vigtige for virksomhederne 

overlevelse. For ligesom Vives antyder, kan social stabilitet, sikkerhed, et købedygtigt marked 

og muligheden for at skaffe kvalificeret og uddannet arbejdskraft lokalt, - der bla. kan hjælpes på 

vej via filantropiske donationer inden for disse og andre udviklingsorienterede emner, være et 

afgørende og et konkurrencemæssigt parameter for virksomheder, der opererer i ulande. 

I Vives undersøgelse af CSRs rolle i hhv. Latinamerika og Europa forklarer han, at 

virksomhederne i Latinamerika har et andet og udvidet socialt ansvar og hvorfor CSR-konceptet, 

og hvad der er strategisk CSR, ikke kan generaliseres men afhænger af den kontekst, 

virksomhederne opererer i (Vives, 2008, s. 71). 

At strategisk CSR ikke nødvendigvis er det samme i i- og ulande, har vestligt orienterede CSR-

forskere, virksomheder og CSR-standarder ikke altid øje for. En, der imidlertid har øje for dette, 

er den latinamerikanske Peinado-Vara der ligesom Vives forsker for fra Den Interamerikanske 

Udviklingsbank. I forbindelse med virksomhedernes udvidede sociale ansvar i LA mener hun, at 

virksomhederne ”generally, to avoid unforeseen mishaps and to enhance its effectiveness 

[…]should develop strategies that contribute to the economic and social development of the 

community in partnership with local, regional and national actors (Peinado-Vara, 2004).”  

At identificere de relevante aktører og partnere er selvfølgelig en udfordring – ikke mindst for 

udenlandske MNCer – men her kan en analyse af virksomhedernes partnerskaber og generering 

af social kapital i samfundet være opklarende. 

2.2 Social kapital-teori 

Som det fremgår af forrige afsnit, er der altså flere grunde til at se på og sammenligne de 

internationale og lokalevirksomheders social ansvar gennem et social kapital-perspektiv. Da der 

imidlertid ikke er helt konsensus om begrebet social kapital, er det nødvendigt at se på, hvordan 

det har udviklet sig og definere, hvad det er og hvordan det skal måles, før det anvendes. 

Bourdieu introducerede den første egentlige teori om social kapital i 1970erne. Iflg. ham 

henviser social kapital til den værdi individet har i kraft af sit sociale netværk (Bourdieu, 1986, s. 

243-249) og er et udtryk for sociale relationer der øger et individs muligheder for at avancere 
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socialt og ressourcemæssigt(Bourdieu, 1986, s. 243-249). Men som Harris forklarer, er 

Bourdieu´s bidrag til udviklingen af social kapital begrebet stort set blevet ignoreret af dem der 

dominerer den i den mest indflydelsesrige af alle samfundsvidenskabelige 

forskningsinstitutioner: Verdensbanken (Harris, 2001, s. 6). 

Verdensbanken har i stedet valgt en definition af social kapital, der videreudvikler Putnam´s 

definition af social kapital. Putnam ser social kapital som noget, der genereres og kan måles på 

makro- eller samfundsniveau og er et offentligt -statsligt eller regionalt – gode, idet han definerer 

det som ”features of social organizations, such as networks, norms, and trust that facilitate 

coordination and cooperation for mutual benefits (Putnam, 1993, s. 173-174).” 

Putnams to hovedværker fra 1993 og 2000 forklarer hvordan social kapital er afgørende for den 

socioøkonomiske udvikling, et velfungerende demokrati og økonomisk vækst. 

Demokratiet stimuleres fordi ”voluntary associations are places where social and civic skills are 

learned – ”schools of democracy”[...] serves as forums for thoughtful deliberation over vital 

public issues (Putnam, 2000, s. 338- 339).” Når der er en høj grad af social kapital, mener 

Putnam, at der også skabes tillid, fordi folk der har gentagende interaktioner er langt mindre 

tilbøjelige til at snyde eller være korrupte (Ibid.). 

Den økonomiske vækst i et samfund med høj social kapital stimuleres ligeledes fordi”social 

capital are key enablers of innovation, mutual learning and productivity growth og på den anden 

siden When we can´t trust our employees or other market players, we end up by squadering our 

wealth on surveillance equipment, compliance stuctures, insurance, legal servies, and 

enforcement of government regulations (Ibid.)”. 

Selvom han har fokus på økonimisk vækst og demokrati, kritiseres Putnam for i hans analyser at 

reducere social kapital til civilt engagement i frivillige organisationer - hovedsageligt sports, 

kunst og kultur foreninger(Svendsen, 2009). Dette kan ses som en reduktion af social kapital til 

netværk og desuden bidrager den type social kapital der opstår i de helt netværk ikke så meget til 

udvikling, - hvist det står alene. 
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2.2.1 Udviklingsorienteret social kapital og tillidsformer 

Mere udviklingsorienterede forskere gør senere opmærksom på, at hvis man ikke skelner mellem 

hvad der kaldes bonding, bridging og linking social kapital, kan forstærke ” preexisting social 

stratification; prevent the mobility of excluded groups, minorities or poor people; and become 

the basis of corruption and co-option of power by the dominant social group (Saracostti, 2007, s. 

520).” 

Bonding og bridging social kapital introduceres egentligt af Putnam, men begrebet linking social 

kapital understreges og udbredes især af Woolcock - en hovedskikkelse bag Verdensbankens 

definition af og teori om social kapital - som derved gør teorien 3-dimensionel.  

Bonding social kapital betegner en given gruppes sociale bånd indadtil og bånd mellem 

mennesker, der ligner hinanden i kraft af fx deres sociale status, geografiske tilhørsforhold eller 

etniske baggrund - altså homogene grupper(Woolcock, 2002). Mens bridging social kapital går 

på tværs af de mere homogene fællesskaber og betegner en gruppes sociale bånd udadtil dvs. 

bånd mellem individer og grupper med forskellig geografisk, etnisk og social baggrund (Ibid).  

Linking social kapital går også på tværs af sociale grupper, men mens bridging og bonding 

betegner horisontale forbindelser mellem individer eller grupper, der er socialt og 

ressourcemæssigt relativt ligestillede, betegner linking social kapital vertikale forbindelser fx. 

mellem fattige individer eller minisamfund og virksomheder, regeringsinstitutioner eller 

offentlige institutioner, der har mere magt og flere ressourcer(Woolcock, 2002).  

 

De bånd der opstår gennem linking social kapital betragtes dermed som helt essensielt for 

udviklingen i ulande, mens udelukkende bonding social kapital – hvis det står alene – kan øge 

marginaliseringen hos fattige. Bonding social kapital i et fattigt samfund kan dog være glimrende 

hvis det kombineres med linking eller bridging social kapital – eller begge typer på én gang. 

(Woolcock, 2002) 

 

Begreberne kan også knyttes til de to begreber partikulær tillid og generel tillid, som flere social 

kapital teoretikere skelner mellem. Partikulær tillid (particularized trust) betegner den tillid, der 

oftest opstår i tætte forbindelser med ens nærmeste fx naboer og familier, og forbindes dermed 

med bonding social kapital, mens generel tillid (generalized trust) er et udtryk for at man har 
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tillid til folk der er uden for ens tætte netværk(Uslaner, 1999) forbindes med linking og bridging 

social kapital (Svendsen, 2009, s. 4)” 

Udover begrebet linking social kapital aktualiserer Woolcock også virksomheders rolle i 

skabelse af social kapital i samfundet i hans beskrivelse af den i hans øjne ideelle synergistisk 

tilgang til social kapital, der ”integrates the compelling work emerging from the network and 

institutional camps (op cit s. 12)[and]stresses that inclusive development takes place when 

representatives of the state, the corporate sector, and civil society establish common forums 

through which they can identify and pursue common goals. Social capital is thus treated as a 

mediating variable: it is shaped by public and private institutions, and yet has important impacts 

of development outcomes (Woolcock, 2000, s. 14)”. 

Ud fra Woolcocks synspunkt er det altså partnerskaber og samarbejde inden for og på tværs af 

den offentlige sektor, den private sektor, ngo’er og civilsamfundet, der er en vigtig del af 

løsningen på bæredygtig udvikling.  

Staternes og de politiske initiativer for at bedre den sociale kohæsion – eller den social kapital- i 

forskellige samfund er ofte blevet undersøgt, men virksomhedernes bidrag til social kapital og 

deltagelse i såkaldte tværsektorielle partnerskaber, der af Woolcock også gives en afgørende 

indflydelse, har sjældnere været i forskernes søgelys. 

Før jeg ser på virksomhedernes bidrag til social kapital i samfundet, er det nødvendigt at se på 

nogle farezoner i forbindelse med måling af social kapital.  

En af de mest udbredte farer er en reduktion af social kapital til netværk, sådan som vi så det hos 

Putnam. Da Putnam ser tillid som en historisk bestemt konsekvens af velfungerende netværk, 

laver han ikke noget parameter til at måle tillid. Andre social-kapital-teoretikere og rational 

choise-teoretikere ser tillid som en konsekvens af et tilstrækkeligt åbenheds- og 

informationsniveau (Svendsen, 2009, s. 2) og åbner derved op for at måle tillid ud fra graden af 

informationer og åbenhed. 

En anden fare i forbindelse med måling af social kapital er hvis man fortolker samfundsunder-

gravende netværk, ekstreme politiske eller voldelige grupper og organisationer som fx 
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mafiagrupper, Ku Klux Klan m.v., som positiv social kapital. Dette er en risiko hvis man 

reducerer social kapital-analysen til en optælling af netværk .  

Portes & Landolt beskriver positiv social kapital som ”rule enforcement, bounded solidarity and 

enforceable trust all of which generates fairly equal positive outcomes for all members of a 

group (Svendsen, 2009, s. 5)”og stiller det overfor negativ social kapital: downward-levelling 

norms, or positive outcomes for some members at the expense of others (Ibid)” 

En måde at undgå at fortolke negativt social kapital-skabende netværk, som positivt social 

kapital-skabende, er ved at se på aktiviteterne, værdierne og emnerne i netværkene: ”Unless one 

knows the activities, purposes and values that bind the members of any group, it is impossible to 

know in advance whether this group adds to or detracts from the sum of social capital. (Krishna 

& Shrader, 1999, s. 2)” 

Ligeledes kan tværsektorielle partnerskaber modvirke negativ social kapital, idet de i højere grad 

sikrer mod, at netværket er skadeligt for eller modarbejder en eller flere af de andre 

samfundsmæssige sektorers interesser.  

Definitionen af både CSR og social kapital og det, der bør fokuseres på når man analyserer det, 

varierer, som vi har set, alt efter hvilket fokus man har og hvilken kontekst man befinder sig i.  

– Derfor skal vi nu se nærmere på social kapital i den kontekst, jeg vil analysere. 

 

2.2.2 Virksomhedens generering af social kapital i samfundet  

Forskerne Jones, Nyland og Pollitt har som de eneste undersøgt, hvordan virksomheder kan 

generere social kapital i samfundet. Helt specifikt har de undersøgt, hvad MNCers 

datterselskaber i Mexico, Syd Afrika og Polen gør for at opbygge konteksttilpasset social kapital 

og bidrage til udvikling. De gør ikke som andre social kapital teoretikere inden for management 

litteraturen, der enten ser på virksomhedens interne relationer og betragter social kapital som 

værende forbundet med vidensdeling eller medarbejder (Jones o. a., 2002, s.1). I stedet men 

undersøgerde  relationerne og tillidsskabelsen mellem virksomhederne og det omgivende 

samfund ved at opgøre og analysere, hvad og hvor meget virksomhederne skriver om deres CSR 

og sociale engagement i samfundet på deres websites og i deres CSR-rapporter. 
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På det teoretiske plan udbygger Jones o. a. Putnams definition af social kapital, bestående af 

sociale netværk, sociale normer og tillid (Jones o.a., 2001, s. 3). Begreberne tillid og normer 

erstatter de dog med reciprocitet idet begrebet reciprocitet er mere dynamisk og samtidig er 

mindre værdiladet og naivt (Jones o.a., 2001, s. 4).  

Jones o.a. udarbejder en model til måling af netværk hvor de undersøger forbindelser mellem 

virksomheder og samfundets øvrige organisationer, ved at optælle og klassificere de 

partnerskaber virksomhederne rapporterer om, i deres CSR-rapporter og på deres websites. De 

ser både på antallet af partnerskaber, typerne af partnerskaber og værdierne bag dem (Op cit s. 

15).  

Under typer af partnerskaber kommer de både ind på, om virksomhederne danner netværk med 

lokale, nationale eller globale organisationer, hvilke samfundsmæssige sektorer og 

organisationer, der samarbejdes med, - herunder også individer - og hvordan virksomheden 

støtter de givne organisationer.  

Taget Lepineux og Newells kritik i betragtning er Jones o.a.´s skelnen mellem disse parametre 

yderst relevant. 

Som det ses i deres engagementsskema (se tabel 1, bilag 9.1) over partnerskabstyper og 

forbindelser mellem virksomhederne og samfundets organisationer, giver de point for omfanget 

af netværk og partnerskaber, rangerende fra 1 point for støtte til en given organisation uden 

nærmere specifikation af, hvordan der støttes, til 4 points hvis en repræsentant fra virksomheden 

er aktivt bestyrelsesmedlem i en organisation. Generelt giver de færre point for lokale 

partnerskaber og støtte til lokale organisationer end for støtte til mere globale organisationer. 

En sidste ting de ser på i partnerskaberne, er emnerne. Dette er en måde at se på værdierne i 

partnerskaberne, hvorved de som nævnt sikre mod ikke at evaluerer negativ social kapital som 

positiv social kapital. 

De opererer med en fast standardiseret liste af CSR-emner der ikke adskiller sig fra de 

traditionelle vestlige CSR-emner, som de forsøger at rubricere alle de forskellige partnerskaber 

ind under.  
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I selve analyseafsnittet kommer Jones o.a. også ind på, om virksomhederne har en direkte eller 

en mindre direkte interesse i partnerskaberne, CSR-emnerne og i at skabe social kapital med en 

given gruppe af stakeholders (Jones o.a., 2001, s. 26). Dvs. de vurderer hvorvidt 

virksomhederne kan få en økonomisk eller anden gevinst ud af partnerskabet og om det er 

knyttet til kerneforretningen. Denne definition af strategisk CSR svarer stort set til Porter & 

Kramers definition af strategisk filantropi. 

Reciprocitetskonceptet er noget af det, der gør Jones o.a.´s social kapital-målemetode mere 

kompleks og dybdegående end blot en optegnelse over en given aktørs netværk og relationer som 

fx. Putnams målemetode. Reciprocitetskonceptet operationaliserer Jones o.a. via en undersøgelse 

af transparens-indikatorere og andre mekanismer der bidrager til social kapital (Jones o. a., 2001, 

s. 23). Specifikt laver de et reciprocitetsskema med spørgsmål, der varierer lidt fra den ene 

undersøgelse til den anden. En række af spørgsmålene er dog gennemgående: Method of Social 

Reporting, Web-based CSR info availability, Explicity of Social values, Foundation/Charitable 

Institution, Clear Guide on how to apply for project funding, og responsibility information 

provided in local language (Jones o. a., 2002, s. 7).  

At betragte en høj grad af åbenhed og kommunikationsniveau som en tillidsskabende faktor som 

Jones o.a. gør via reciprocitetsskemaet, er i overensstemmelse med rational-choice-teoretikernes 

syn på tillidsskabelse(Svendsen, 2009, s. 2). 

For at vurderer hvorvidt virksomhederne kontekstualiserer deres CSR og social kapital-bidrag, 

tager de udgangspunkt i tidligere analyser og vurderer herudfra hvilke typer af initiativer og 

social kapital-generering der er behov for i de lande de undersøger, og holder dette op mod hvad 

virksomhederne skriver om deres CSR-bidrag. 

3 Metode 

3.1 Website-undersøgelse  

Som nævnt vil jeg ligesom både Jones o.a. og Chapple & Moon undersøge virksomhederne CSR 

på baggrund af hvad de skriver på deres web-sites og i deres CSR- og årsrapporter.  

At undersøge virksomhedernes CSR ud fra hvad de skriver på deres websites viser ikke 

nødvendigvis hvad der reelt bliver gjort på CSR-området i de givne virksomheder, da 
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virksomheder muligvis vælger at skrive hvad de tror deres stakeholders (særligt aktionærer og 

kunder)ønsker de skal gøre(Jones o. a., 2002, s. 4) og fordi der er risiko for at virksomhederne 

enten overdriver eller underlader at rapporterer eller undervurderer deres CSR-initiativer og 

virkningen heraf. 

Ikke desto mindre, er websites, i modsætning til hvis man interviewer en mere eller mindre 

tilfældig virksomhedsmedarbejder, det mest oplagte når man skal lave komparative studier om 

virsomhedens social kapital-skabende partnerskaber med samfundets forskellige organisationer 

da websites tilbyder en ensartet og funktionel analyseenhed, da alt hvad der er skrevet på den 

repræsenterer al officiel information om virksomhedens praksis og politik (Chapple & Moon, 

2005).  

Desuden udtrykker alle virksomhederne på websites som regel også de værdier og ambitioner 

der ligger bagved CSR-initiativerne, hvilket gør at man kan bedre kan sætte CSR-initiativerne i 

relief og vurderer hvorvidt de er strategiske og konteksttilpassede. 

Jones o.a. påpeger også et andet vigtigt faktum om CSR-rapportering: requirements of 

transparency in reporting financial engagement and the appeal of social engagement as a 

signaling mechanism or competitive advantage for any number of stakeholders, stockholders or 

employees would encourage the reporting of any involvement within the community wherever 

possible (Jones o. a., 2001, s. 21). 

Særligt i større virksomheder – som alle mine case-virksomheder er- har de normalt ressourcer til 

at op indsamle og formalisere informationer om alle partnerskaber og CSR-initiativer(op cit, s. 

21). 

På baggrund af dette vil jeg betragte det virksomhederne skriver om deres CSR som det de 

faktisk gør for at bidrage til samfundet. 

3.2 Social kapital-analysen 

Min metodiske tilgang vil jeg basere på Jones o.a. undersøgelsesdesign, der som udgangspunkt 

går ud fra at partnerskaber på tværs af organisationer er social kapital-skabende. 
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Jones o.a.´s metodiske force er, at de – selvom det ikke er deres hovedinteresse - formår at 

undersøge virksomhedernes CSR og filantropi på en mere neutral og nuanceret måde.  

Der er dog også en række svagheder i deres metode og analyse. For det første formår de ikke at 

drage nogle konklusioner angående Woolcocks multi- dimensionelle social kapital begreber 

bonding, bridging og linking social kapital, som de introducerer i teori-afsnittet og som 

forbinder virksomhedernes bidrag med bæredygtig udvikling. For det andet er deres 

pointsystem meget subjektivt og endvidere favoriserende overfor globale partnerskaber. Og 

sidst men ikke mindst har de intet sammenligningsparameter der kan perspektivere MNCernes 

bidrag til social kapital.  

På baggrund af dette og fordi Jones o. a ikke tager udgangspunkt i samme kritik af de to typer 

virksomhedernes CSR og ikke i konkluderer noget om bonding, bridging og linking social 

kapital, vil jeg foretage visse udvidelser og modifikationer og af undersøgelsesdesignet. 

Ligesom Jones o.a. vil jeg dog først præsentere virksomhedens nøgletal, antal af datterselskaber 

og lande virksomhederne er til stede i og ligeså medarbejderantal, omsætning og overskud på 

hhv. globalt plan og i BR. Disse informationer skal give en idé om virksomhedernes størrelse 

samt sætte deres respektive bidrag til samfundet i relief ifht. deres størrelse, og i forhold til de 

øvrige virksomheder. 

Dernæst vil jeg se på virksomhedernes bæredygtighedsvision og hvordan de selv definerer deres 

CSR-strategi, - både for at få en idé om virksomhedernes værdier og for senere at kunne vurdere 

sammenhængen mellem deres bæredygtighedsvision og deres rapporterede CSR-initiativer og 

social kapital-skabende partnerskaber. 

I 3. afsnit under hver virksomhed, vil jeg kort og overordnet beskrive virksomhedernes 

rapporterede partnerskaber på baggrund af partnerskabsskemaet (tabel 5-8), men med følgende 

modifikationer ifht. Jones o.a.:  

I stedet for Jones o.a.´s opsummerende og kvantitativt orienterede partnerskabsskema vil jeg 

opstille partnerskaberne i listeform så det giver mulighed for at se på de enkelte partnerskaber for 

sig, tælle antallet af tværsektorielle partnerskaber og se hvilke organisationer der samarbejdes 

med om de forskellige emner og hvilke partnerskaber der støttes på hvilke måde.  
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I partnerskabsskemaet, under organisationstyperne vil jeg tilføje en kategori udover dem som 

Jones o.a. har med (regeringsorganisationer, organisationer fra den offentlige sektor og ngo’er). I 

stedet for blot at tale bredt om ngo’er vil jeg tilføje kategorien virksomhedsorganisation fordi der 

fra et udviklingsperspektiv ofte er forskel på ngo’ernes interesser og fordi der er forskel på den 

type social kapital der genereres med hhv. virksomhedsorganisationer og mere socialt- eller 

miljøorienterede ngo’er (se næste afsnit). 

Derudover har det vist sig relevant at erstatte Jones o.a.´s kategori individer, med kategorien 

direkte med befolkningsgrupper. - Både fordi flere af virksomhederne beskriver partnerskaber 

direkte med befolkningsgrupper uden om ngo’er og fordi befolkningsgrupper særligt de fattige er 

interessant på baggrund af Lépineux´s og Neweells kritik af traditionel CSR-teori. 

Mht. støtteniveau vil jeg undlade at give point da Jones o.a.´s pointsystem rummer stor fare for 

fejlbedømmelser fordi det, som de selv er inde på er tilfældig og potentielt subjektiv (Jones o. a., 

2001, s.17). I stedet vil jeg blot – i det omfang det er muligt – registrere om der er tale om hhv. 

uspecificeret støtte, moralsk støtte, produkt eller materiale-donation, økonomisk donation, 

sponsorat, vidensdeling, medarbejderdeltagelse, fairtrade projekt eller om virksomheden er med i 

ledelsen eller initiativtager i projektet. - Kategorier er delvist baseret på Jones o.a.´s støtte-

kategorier, men også hvad der har vist sig relevant netop i mine casevirksomheder. 

Udeladelsen af point er dels for at undgå værdiladede konklusioner om partnerskaberne, dels 

fordi Jones o. a. ikke giver så mange points for partnerskaber på lokalt niveau (Jones o. a., 2001, 

s.17), men jeg – i overensstemmelse med Newell´s og Lépineux´s kritik- anser projekter og 

partnerskaber på lokalt niveau som ligeså vigtige som globale CSR-projekter eller internationale 

samarbejdspartnere. 

Derudover bliver det ved at udelade et forsimplet pointsystem og ved at opstille partnerskaberne 

i en listeform muligt at registrerer om der inden for et enkelt partnerskab er tale om flere 

forskellige støtteformer eller flere forskellige emner. 

Jeg vil ikke ligesom Jones o.a. lave en fast liste af CSR-emner, da dette forekommer 

uhensigtsmæssigt, når man vil lave en alternativ og udviklingsorienteret CSR-analyse og se på, 

om CSR-tiltagene er tilpasset til lokalkonteksten. 
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I stedet, for at kunne vurdere om virksomhedernes CSR-emner er relevante i BR, adskiller sig 

væsentligt fra hinanden i de forskellige virksomheder, stemmer overens med virksomhedernes 

CSR-strategi og bæredygtighedsvision, vil jeg definere emnerne for hvert enkelt partnerskab 

mere præcist ud fra hvad virksomhederne selv skriver i deres CSR-rapporter. 

I 4. analyseafsnit under hver virksomhed vil jeg på baggrund af reciprocitetsskemaet vurdere 

tillidsskabelsen og komme ind på om virksomheden har en fond. Jeg vil be- eller afkræfte men 

ikke som Jones o.a. give point for de gennemgående reciprocitetsspørgsmål fra Jones o.a.´s 

undersøgelse. Desuden vil jeg tilføje et spørgsmål ang. omvirksomhederne kommunikere på 

portugisisk eller engelsk, da dette kan sige noget om tillidsskabelse hhv. internationalt og i BR.  

3.3 Strategisk CSR og bonding, bridging og linking social kapital  

I kapitel 5 – inden sammenligningen - vil jeg beskrive partnerskaberne mere detaljeret og 

diskutere partnerskabernes indflydelse på genereringen af bonding, bridging og linking social 

kapital i BR og også vurdere deres strategiske relevans både ud fra Porter & Kramers kriterier til 

strategisk filantropi men også ud fra Vives udsagn om hvad der er strategisk CSR i en 

ulandskontekst. 

At jeg vælger at bruge Porter & Kramers kriterier til strategisk filantropi i stedet for Jones o.a.´s 

kriterier bunder i at Porter & Kramer præsenterer en række mere konkrete indikatorer på hvad 

der er strategisk.  

Jones o.a. formåede som nævnt ikke rigtigt at sige noget om begreberne bonding, bridging og 

linking social kapital i selve analysen. Dette vil jeg dog, for at kunne vurdere CSR-initiativerne i 

et samfundsmæssigt udviklingsperspektiv, bestræbe mig på at gøre i forbindelse med analysen af 

de enkelte virksomheders social kapital-generering. Dette vil dog kræve en uddybende 

forklaring, da begreberne, som jeg var inde på i litteraturgennemgange, ikke er udviklet decideret 

til at se på forbindelser mellem virksomhederne og samfundets forskellige organisationer og 

grupper, men pga. deres abstraktionsniveau og angivelse af dimensionalitet, kan bruges til dette. 

I overensstemmelse med Woolcocks definition hvor bonding social kapital er de interne bånd i 

en given gruppe hvor individerne ligner hinanden i kraft af deres sociale status, geografiske 

tilhørsforhold eller etniske baggrund (se specialet kap 2.3) som fx i fattige bydele eller 
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minisamfund, vil jeg anse virksomhederne som bidragende til bonding social kapital hvis de 

enten rapporterer om at de gør en særlig indsats inden for et geografisk, etnisk eller socialt 

afgrænset område (fx en fattig bydel eller en isoleret landsby)der kan stimulerer samarbejdet i en 

given gruppe eller hvis de rapporterer om at der opstår sekundære netværk gennem deres 

projekter. 

Partnerskaber med virksomhedsorganisationer eller andre virksomheder og leverandører kan 

siges at skabe bridging social kapital, da der er tale om netværk eller relationer mellem 

organisationer fra forskellige etniske, geografiske og beskæftigelsesmæssige baggrund, men med 

lignende politisk indflydelse og økonomiske status(Se Woolcock´s definition i Nakagawa & 

Shaw, 2004). Selvom Woolcock ikke taler om bridging social kapital præcis på denne måde, vil 

jeg da jeg antager et virksomhedsperspektiv, se det på denne måde, da virksomheder i princippet 

er ligestillede ressource- og indflydelsesmæssigt ifht. andre organisationer og grupper i 

samfundet. I denne betydning bidrager bonding social kapital ikke til inklusion af 

marginaliserede befolkningsgrupper eller udvikling, men på andre måder kan det være en 

strategisk fordel for virksomheden. 

Hvis virksomheden samarbejder med øvrige organisationer i samfundet -regeringsinstitutioner, 

den offentlige sektor, ngo’er eller direkte med befolkningsgrupper vil der opstå linking social 

kapital, idet der er tale om vertikale forbindelser mellem organisationer og samfundsgrupper der 

adskiller sig indflydelses- og ressourcemæssigt fra hinanden(se kap. 2.3). 

Forskellen mellem bonding social kapital og linking social kapital med direkte med en 

befolkningsgruppe er at bonding social kapital fokuserer på at styrke de interne relationer i en 

gruppe, mens linking social kapital bidrager til at befolkningsgrupperne får relationerne med 

mere indflydelsesrige og ressourcestærke organisationer.  

3.4 Videnskabsteoretisk tilgang 

 

Med undtagelse af testningen af om begreberne bonding, bridging og linking kan anvendes til at 

sige noget mere nuanceret om virksomhedernes CSR, vil jeg videnskabsteoretisk forankre resten 

af specialet i den Funderede Teoris videnskbelige principper. 
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Den funderede teori der blev præsenteret af Glaser og Strauss (1967) og var en af de første der 

kom med konkrete anvisninger til hvordan man kan gennemføre en kvalitativ analyse 

(Christensen, s.3,1996/97). 

Som det fremgik, var Putnams tilgang til social kapital meget kvantitativt orienteret, men da jeg 

ligesom Jones o.a. også vil komme ind på niveau, type, støttemåde og emne i virksomhedernes 

partnerskaber, bliver min undersøgelse både kvalitativ og kvantitativ.  

Jeg har ikke nogen egentlige hypoteser i specialet. Dog formoder jeg, at jeg gennem case-studiet 

af virksomhedernes samfundsmæssige engagement og social kapital-generering kan nå frem til 

nogle nye nuancer ifht. den indledningsvist nævnte kritik af CSR og CSR-strategi i MNCs 

datterselskaber i ulande og lokale ulandsvirksomheder og muligvis også ifht. de to divergerende 

opfattelser af strategisk CSR, præsenteret i litteraturgennemgangen.  

Princippet med ikke at have forudindtagede idéer knytter an til den funderede teori hvor man i 

stedet for at have hypoteser, har en ambition om at finde nye nuancer og sammenhænge på 

baggrund af data-indsamlingen.(Christensen, s.3,1996/97). Strategien er teori-generende og ikke 

teori-afprøvende (Ibid). 

Jeg vil tage udgangspunkt i de data-informationer jeg opnår gennem den modificerede udgave af 

Jones o.a. ´s undersøgelsesdesign og gennem en induktiv bevægelse se hvor det bringer mig hen 

ifht. at kunne sige noget mere nuanceret end den indledningsvise kritik af de to typer 

virksomheder. – Igen i tråd med den funderede teori, hvor det drejer sig om på baggrund af 

dataindsamling at udlede en substantivisk teori eller blot nye nuancer.  

Nuancer, sammenhænge eller en såkaldt substantivisk teori udledes og udvikles, i følge den 

funderede teori, undervejs i feltarbejdet gennem bestandig refleksion over indholdet i 

datamaterialet og inddragelse af flere og flere specifikke forhold (Ibid). 

Netop derfor er specialet opbygget således at der ses på virksomhedernes partnerskaber igennem 

tre omgange. Først i partnerskabsskemaerne som jeg vil lave et opsamlende resumé af, dernæst 

vil jeg mere detaljeret se på partnerskaberne i sammenhæng med hvad virksomhederne selv 

opfatter som (bæredygtig)udvikling og strategisk CSR. Til sidst sammenligner med og drager 
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paralleller til de øvrige virksomheder og kommer med eventuelle nuanceringer af kritikken der 

blev nævnt i indledningen og de divergerende opfattelser af hvad der er strategisk CSR. 

3.5 Udvælgelseskriterier for virksomheder 

Mine casevirksomheder er de europæiske kosmetikvirksomheder L’oréals og BDF Beiersdorf´s 

datterselskaber i BR og de 2 brasilianske kosmetikvirksomheder Natura og O Boticário. 

Jeg har prioriteret at virksomhederne skulle operere inden for samme branche, da der er stor 

forskel på hvor meget forskellige brancher gør inden for CSR(Heinze, Sibary & Sikula, 1999). 

Kosmetikbranchen er interessant da den beskæftiger sig lidt med udvinding hvor der iflg. Newell 

er stor sandsynlighed for CSR-skandaler, men på den anden side også mulighed for at skabe et 

win-win forhold med lokalbefolkningen i de områder hvor de udvinder deres råmateriale. 

Det er branchen også der er afhængig af at udvikle nye produkter og skaffe ny viden, hvorfor der 

må forventes noget samarbejde med forskningsinstitutioner. Desuden er kosmetikbranchen 

relativt tæt på forbrugerne og derfor har et relativt stort behov for at fremstå som ansvarlige 

virksomheder og kommunikere om CSR.  

Særligt i Europa er der for tiden en omfattende debat om allergifremkaldende konserverings-

midler i kosmetikprodukter, hvilket i nogen grad er blevet et CSR-emne. Selvom det ikke 

handler om virksomhedens engagement i samfundet, kan det påvirke virksomhedens image. 

Selvom de to brasilianske casevirksomheder - Natura via navnet og O Boticário via dets fokus på 

natur- lægger op til at producere naturlig kosmetik, anvender de fortsat ligesom de 2 MNCer, 

parabener og konserveringsmidler i de fleste produkter. Dermed står de alle overfor samme 

risiko for kritik og det må det antages at har mere eller mindre samme behov for at fremstå som 

ansvarlige virksomheder overfor forbrugere og samfund.  

Når jeg foretrækker at se på europæiske frem for amerikanske MNCer, er det fordi europæiske 

virksomheders CSR ifølge flere CSR-teoretikere, i højere grad end amerikanske virksomheders 

CSR adskiller sig fra ulands-virksomhedernes CSR(Visser 2008, Enderle 1996 og Crane & 

Matten 2007). Dermed er der større sandsynlighed for at de europæiske MNCer har svært ved at 

tilpasse sig den brasilianske kontekst, hvilket netop er interessant, for det første fordi jeg kun 

analysere to virksomheder fra hver kategori og det derfor er vigtigt at det træder tydeligt frem 
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hvis der er nogle forskelle mellem de to typer virksomheders CSR. For det andet er det vigtigt at 

undersøge om kritikerne har ret i at der er så stor forskel mellem de lokale ulandsvirksomheders 

og MNCernes CSR der hvor der er størst chance for forskelle, for at sikre analysens validitet. 

Sidst men ikke mindst har jeg fagligt beskæftiget mig både den europæiske og den brasilianske 

kultur. 

Som det fremgår af tabel 2 (bilag 9.2) er de valgte casevirksomheder de 2  lokale virksomheder 

og de 2 kosmetikvirksomheder fra Europa der har de største markedsandele i BR i 2004-2008. 

Unilever, Avon, Procter & Gambler, Colgate-Palmolive og Johnson og Johnson er alle 

amerikanske.  

Natura er den af mine casevirksomheder med den største markedsandel i BR, O Boticário har 

den 2. største, L’oréal den 3. største og BDF Beiersdorf den mindste. 

Begge de brasilianske casevirksomheder er begyndt at opererer i udlandet og dermed have en 

begyndende internationalisering. Men da det fortrinsvist er i Latinamerika og overskuddet af de 

oversøiske operationer i Naturas er tilfælde negativ og i O Boticário´s kun 3 % af deres salg (O 

Boticário 2009) og de i øvrigt kun har CSR-projekter i BR, har jeg valgt at anse dem som lokale 

virksomheder alligevel. 

Da kosmetikbranchen i BR har oplevet en kraftig vækst de seneste år (Euromonitor: Cosmetics 

and Toiletries – Brazil, 2009) er der er gode muligheder for at øge salget. Da anerkendelsen af 

CSR som konkurrenceforbedrende faktor er stigende, kan mine konklusioner fungere som 

inspirations- og vurderingsgrundlag for både case-virksomhedernes og nye virksomheders CSR-

strategier.  

3.6 Udvælgelseskriterier for analyserede CSR- initiativer og 

samarbejdsorganisationer 

Som udgangspunkt vil jeg analysere alle partnerskaber og CSR-projekter virksomheden 

rapporter om på deres website eller i deres CSR-rapport, hvor de etablerer partnerskaber med 

regeringsinstitutioner, offentlig sektor organisationer, ngo’er, virksomhedsorganisationer og 

direkte med befolkningsgrupper, idet alle disse netværk kan have en sociale kapital-skabende 

effekt i BR.  
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Da det er social kapital-generering i BR der interessere mig, vil CSR-iniviativer der kun har 

fokus på eller inddrager organisationer fra et enkelt eller få andre lande (som ikke er Brasilien) – 

ligesom i Jones o.a.´s analyse – ikke blive medregnet.  

Globale CSR-initiativer eller partnerskaber med internationale organisationer vil jeg dog 

inkludere i analysen idet disse kan påvirke og have en generel tillidsskabende effekt i BR.  

Egentlige CSR-projekter og organisationer der dækker hele verden forekommer sjældent. Derfor 

vil jeg bruge et mindre radikalt globalitetsbegreb og også betegne kontinentale organisationer 

som fx EU eller panamerikanske organisationer som globale organisationer. 

I selve BR undersøger jeg – i overensstemmelse med Lepineux´s og Newell´s forslag - CSR-

initiativer på lokalt plan – hvilket vil sige CSR-projekter eller organisationer i samme 

brasilianske stat som virksomheden har sin geografiske lokation, - og nationalt plan hvilket vil 

sige initiativer der enten gælder i hele BR eller andre brasilianske stater end der hvor 

virksomheden er placeret.  

Forholdene til leverandørerne vil også blive vurderet. Hvis der ikke skrives noget om bidrag til 

udvikling gennem disse forhold, vil de blive anset som bidragende til bonding social kapital. 

Hvis virksomheden derimod er særligt opmærksomme på, og bidrager til bæredygtig udvikling i 

samarbejdet med deres leverandører, kan disse partnerskaber bidrage til bridging og linking 

social kapital. 

3.7 Begrænsninger i social kapital-analysen og forskelle mellem 

traditionel CSR-teori og social kapital-teori  

Det bør understreges at social kapital-teori, til forskel fra CSR-teori ikke kommer specifikt ind 

på virksomhedens miljømæssige ansvar. Alligevel er der to faktorer der gør at social kapital-

analysen berører virksomhedens miljømæssige CSR-initiativer. For det første omhandler mange 

af de partnerskaber virksomhederne beskriver som bidragende til samfundets sociale kapital også 

miljø. For det andet kan strukturelle problemer, mistillid, korruption, o.l. være en hindring for at 

der bliver gjort noget ved miljøet på politisk og organisatorisk niveau i ulande. Dermed kan 

social kapital indirekte bidrage til at der gøres noget ved miljø og forureningsproblemer i og med 

at det skaber tillid og bedre betingelser for hvad André Habisch kalder kollektive handlinger: 
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Growing ecological problems in densely populated areas call for investments in order to 

preserve the health of the population and to prevent the collapse of the regional and 

international ecosystems. Some kind of collective action is necessary in order to provide these 

public goods (Habisch, 1998, s. 110). 

Social kapital analyse af virksomhedernes sociale ansvar i det omgivende samfund kommer i 

sagens natur ikke ind på arbejdstagerrettigheder og hvad virksomhedernes gør for deres 

medarbejdere. Dette vil kræve en særskilt analyse. Til gengæld vil relationer til leverandører og 

andre virksomheder, i det omfang disse relationer har en social kapital-skabende karakter blive 

undersøgt på en mere nuanceret måde end i en traditionel stakeholder- eller CSR-analyse. 

Det er væsentligt at understrege at virksomhederne normalt ikke selv opererer med social kapital 

som begreb og analyseredskab. Muligvis bruger nogle virksomheder det til at analysere 

relationer internt
2
, men officielt er der ikke nogen virksomheder der anvender det som 

analyseredskab i forbindelse med deres relationer med det omgivende samfund.  

Inden for CSR-forskningen har der været diskussion om virksomhedernes ansvar i virkeligheden 

ikke blot er at generere arbejdspladser og økonomisk overskud til shareholders (Porter & 

Kramer, 2002), og hvorvidt der i realiteten kan skabes en win-win-situation gennem 

virksomhederne CSR-tiltag, (Porter & Kramer, 2002). Denne diskussion vil i ligeså høj grad gøre 

sig gældende i analyse af virksomhedernes evne til at generere social kapital i samfundet, i det 

denne analyse netop tager sit udgangspunkt i samfundet. Men som nævnt lægger mange 

internationale politiske institutioner i højere og højere grad ansvaret for ulandenes udvikling i 

privatsektorens hænder, hvorfor det er relevant at undersøge hvordan det i virkeligheden 

forholder sig med virksomhedernes bidrag til de forskellige samfundsmæssige sektorer og 

grupper. 

                                                           

2 Inden for organisationsstudier tales om social kapital på virksomhedsniveau, -dog begrænset til enten de interne og fælles forhold i 

virksomheden, fx videndeling og gensidig forpligtigelse (Virksomhedens sociale kapital, Hvidbog, 2008) eller som den tillid der opstår som 

konsekvens af samarbejde mellem forskellige virksomheder a firm‟s outside relations with other firms on a business basis (which is the domain 

of those who study strategic alliances and clusters) (Jones, et al, 2002, s. 1) 
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Som nævnt analyserer jeg kun 2 lokale virksomheder og 2 MNCers datterselskaber. De er ikke 

nødvendigvis repræsentative for alle virksomheder, men da jeg ønsker at se mere detaljeret på 

virksomhedernes CSR, er jeg af pladsårsager er nødt til at begrænse mig til 4 virksomheder. 

Af plads årsager vil jeg desuden begrænse mig til at analysere CSR- og social kapital initiativer 

der er skabt eller fortsættes i 2008 og 2009. 

I forbindelse med kontekstualisering af virksomhedernes social kapital-generering specifikt i BR 

har jeg kun i begrænset omfang kunne finde nogle brugbare konklusioner om social kapital-

manglerne  og tendenserne i BR. Derfor vil jeg delvist basere mig på hvad virksomhederne selv 

skriver om hvorfor deres partnerskaber og emner i deres CSR-initiativer er relevante i BR. Dette 

er selvfølgelig en svaghed i min analyse, men Brasilien er et stort land med mange regioner der 

alle har forskellige sociale, økonomiske og organisatoriske mangler og problemer. 

Nogle generelle social kapital-mangler og partnerskabes-tendenser i BR har jeg dog fundet.  

4 Den brasilianske kontekst 

Som nævnt konkluderer World Value Survay, at BR er et af de lande i verden med mindst social 

kapital. Dette bør dog nuanceres, eftersom social kapital som nævnt bestod af flere ting.  

Samtidig med at BR iflg. World Value Survay rent faktisk er et af de lande blandt de Iberisk-

latinske, hvor der er den højeste grad af deltagelse i foreningsliv(Encarnación, 2003, s. 106) siger 

World Value Survey at kun 3 % af brasilianerne at de generelt stoler på andre folk (Op cit. s.10). 

Dette hænger sammen med at BR iflg. World Value Survey også er et af de det land i verden hvor 

støtten til og troen på demokrati er lavest og hvor der er den højeste forekomst af korruption 

(Moreno, Alejandro, 2002, s. 6). 

Med andre ord kan man sige, at den partikulære tillid, i kraft af foreningslivet hvor folk kommer 

mere tæt på hinanden, i BR er høj, men den generelle tillid og tilliden til folk og organisationer 

man ikke har et fysisk fællesskab med, er lav.  

Virksomhederne kan bidrage til at styrke den generelle tillid på flere måder. For det første ved 

selv at kommunikerer åbent og transparent om deres forhold og økonomi. For det andet ved at 

støtte og indgå i partnerskaber, der inddrager mange samfundsmæssige sektorer på én gang, dvs. 

tværsektorielle partnerskaber, idet det vil styrke tilliden på tværs af sektorerne. 
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Tværsektorielle partnerskaber er da også - selvom få europæiske og amerikanske CSR-forskere 

kommer ind på det - noget af det der generelt kendetegner CSR i BR: 

“When compared to other Latin American countries, Brazil is the leader in regards to […]cross-

sector partnerships. Partnerships in Brazil fall directly in line with the profound emphasis on 

CSR that has become so accepted. A survey of 385 companies revealed the relevance of cross-

sector partnerships: 85 % had social alliances, of which 80 % incorporated NGOs, 56 % 

included government entities, and 47 % other companies (Smith, 2009, s. 20) “ 

Det skal derfor blive interessant, i specialets analysedel, at se om tendensen til at indgå i 

tværsektorielle partnerskaber, også her er mest udbredt blandt de lokale virksomheder eller 

MNCernes datterselskaber. 

Samtidig må man ikke glemme, at BR er et af de lande i verden hvor den sociale ulighed er 

højest og at mange af de fattige, er specifikke grupper som afro-efterkommere, indianere og 

kvinder. Inddragelse af de forskellige fattige og marginaliserede befolkningsgrupper i BR er 

derfor også et essentielt punkt, hvor virksomhederne kan bidrage. 

 

5 Data om de fire virksomheder 

Data-præsentationerne i dette kapitel er baseret på informationer fra tabel 3- 9 i bilagene samt 

nøgleinformationer fra virksomhedernes websites og CSR-rapporter. - Herunder virksomhedens 

navne, salgsmåde, egen opfattelse af bæredygtighed og CSR-strategi, eventuelle CSR-skandaler, 

og ikke mindst virksomhedens geografiske placering i BR da dette som nævnt er bestemmende 

for hvad der er virksomhedens lokale niveau.  

5.1 L’oréal 

L'Oréal er en fransk MNC, der blev grundlagt af Eugène Schueller i 1909 og er i dag verdens 

største kosmetikkoncern, - tilstede i over 130 lande. 

I BR blev L’oréals datterselskab Procosa Productos de Beleza Ltda etableret i 1939 i Rio de 

Janeiro og 20 år senere fulgte deres fabrik i São Paulo. Derudover har L’oréal en distributions-

central og et forsknings- og udviklingscenter i Rio de Janeiro.  

http://etd.fcla.edu/UF/UFE0024168/smith_s.pdf%20Smith
http://da.wikipedia.org/wiki/1909
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5.1.1 L’oréals bæredygtighedsvision og CSR-strategi 

Selvom L’oréal flere gange har været i mediernes søgelys pga. af uetisk adfærd, fremstår de i 

deres CSR-rapportering og på deres website som relativt proaktive på CSR-området: 

”Values such as integrity, responsibility and respect for people and the environment have been a 

key part of L‟Oréal‟s DNA since the early days. Our centenary is an opportunity to reaffirm our 

commitment to our vision and values: a robust scientific approach, a constant quest for 

innovation; a taste for real challenge; respect for diversity and the environment.( L’oréal II, 

2010, s. 2)” 

Med denne værdierklæring positionerer L’oréal sig selv som en innovationsskabende og 

moderne, men også en miljøbevidst virksomhed, der arbejder for diversitet. I deres CSR-rapport 

for 2008 skriver de, at de er ”sensitive to the possible reaction of religious, ethnic, cultural or 

social groups to our advertising (L’oréal II, 2010, s.70)”. Selvom de skriver at de ikke 

forskelsbehandler på baggrund af nationalitet, etnicitet, sociale skel, alder og køn, (L’oréal II, 

2010) har de haft flere CSR-skandaler om og er blevet idømt bøder både i den Europæiske 

Menneskerettigheds-domstol og ved den Franske Landsret pga. racisme (DR, 2007). 

L’oréal har også været i mediernes søgelys for flere tilfælde hvor produkter har fremkaldt stærke 

allergiske reaktioner hos forbrugere, hvorefter L’oréal har forsøgt at bestikke sig til tavshed og 

gå udenom retssystemet. Muligvis som konsekvens heraf skriver L’oréal i deres seneste CSR-

rapport at de for at garantere produktsikkerheden søger at ”actively engage with trade bodies, 

governments and NGOs, share scientific research and continually improve the information 

available to consumers (L’oréal II, 2010, s.69)”.   

I forbindelse med deres 100 års fødselsdag har L’oréal gennem deres fond, valgt at lancere 100 

CSR-projekter over hele verden. Projekterne centrer sig om uddannelse, selvværd og om at 

fremme videnskabelige undersøgelse, og er forsøgt tilpasset de enkelte datterselskabers lokale 

kontekst, - i overensstemmelse med deres generelle erklæring: We make a positive contribution 

to the countries and communities in which we are present, and respect local cultures and 

sensitivities( L‟Oreal I 2010).  

L’oréal har to interne evalueringsredskaber der skal klarlægge etiske risici i alle lande hvor de 

opererer. - Ethical Risk Evaluation and Analysis Tool til analyse af det omgivende samfund og 

Country Reporting Ethics til evaluering af gruppens etiske adfærd i de enkelte lande. 
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Dermed fremstår de umiddelbart som en meget CSR-proaktiv virksomhed, både mht. at 

involvere sig i forskellige typer organisationer og mht. at lave konteksttilpassede CSR-initiativer, 

- men stemmer dette med deres CSR-initiativer og partnerskaber i BR? 

5.1.2 Partnerskabstyper  

L’oréal har i alt 20 partnerskaber, heraf er de 14 globale, 2 nationale og 4 lokale. 

I alle L’oréals globale partnerskaber indgår der virksomheder eller virksomhedsorganisationer. 9 

af partnerskaberne er udelukkende med virksomhedsorganisationer eller andre virksomheder, 

mens 5 også inddrager ngo’er, regeringsinstitutioner og institutioner fra den offentlige sektor.  

Den eneste internationale regeringsinstitution de samarbejder med er FN (UNESCO), men dem 

samarbejder de til gengæld med i 4 globale partnerskaber og de 2 nationale partnerskaber. I den 

offentlige sektor samarbejder de kun med universiteter – og antallet er uspecificeret. På globalt 

plan støtter de 2 ngo’er. 

11 af de globale partnerskaber består af moralsk støtte. Derudover har de 2 globale UNESCO-

støttede projekter hvor de selv og deres fond er initiativtagere: Hairdressers against AIDS, hvor 

der gennem frisørsaloner uddeles oplysningsmateriale om AIDS og Women in Sceince, hvor 

giver sponsorater og afholder videnskabelige konkurrencer for kvinder i samarbejde med 

universiteter. Disse to projekter går igen og er de eneste projekter på nationalt niveau i BR. På 

nationalt niveau i Haridressers against AIDS samarbejdes med det brasilianske sundheds-

ministerium og ydes økonomisk støtte en ngo. 

Desuden støtter L’oréal lokalt 2 ngo-drevne professionsskolers kosmetologkurser for fattige med 

produktdonation, økonomiske sponsorater, viden og medarbejderdeltagelse, finansierer et 

kompostsystem som andre virksomheder også kan anvende og har et fairtrade-projekt med et 

enkelt landbrugskoorporativ.  

5.1.3 Kommunikation, tillidsskabelse og reciprocitet 

L’oréal har en meget omfattende og teknisk avanceret CSR-rapportering på engelsk, ligesom de 

også har lettilgængelige CSR-informationer og eksplicitte sociale værdier. Selve CSR-rapporten 

og ansøgningsguiden er ikke tilgængelig på portugisisk og de informerer heller ikke om 

regnskabstal og hvor meget de investerer i CSR i BR. 
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Dermed er deres kommunikation og tillidsskabelse på globalt plan som god, men som haltende i 

den brasilianske kontekst. 

L’oréals fonds som er ansvarlig for 6 projekter, har ikke en særskilt rapport eller website og 

L’oréal fremstår som involveret i alle fondens projekter. 

5.2 Beiersdorf 

BDF Beiersdorf er en del af den tyske koncern Beiersdorf AG der blev grundlagt i Hamburg i 

1882 af Paul C. Beiersdorf. 

BDF Beiersdorf alene har 144 datterselskaber spredt over 67 lande og blev etableret i BR i 1958. 

I dag har de både virksomheden BDF Nivea Ltda. og fabrikken Beiersdorf Industria e Comercio 

Ltda. i Itaiba i São Paulo-staten. 

5.2.1 BDF Beiersdorfs bæredygtighedsvision og CSR-strategi 

BDF Beiersdorf´s bæredygtighedsvisionen er meget overordnet og universel inden for CSR-

terminologi (se afsn.2.1.1): Linking economic success to environmentally compatible and 

socially balanced activities provides a firm foundation for a sustainable future – these three 

elements are also reflected in our understanding of sustainability(Beierdorf II 2010) 

Ligeledes fremstår BDF Beiersdorfs CSR-strategi mere passiv end proaktiv og forebyggende, da 

de blot ”accepterer” deres ansvar: We accept our ecological and social responsibilities 

(Beierdorf II 2010). 

Deres kerneværdi er tillid, hvilket understøttes af deres målsætning om at ”actively maintain a 

dialog with consumers, customers, suppliers, administration, our neighbors, and other 

stakeholders (op cit) og i at de i sociale investeringer har fokus på de 3 trygheds- og 

tillidsskabende kerneområder: uddannelse, famile, og kultur. 

Om deres sociale investeringer skriver BDF Beiersdorf endvidere at de sikrer en høj kvalitet ved 

at basere alt hvad de gør på 5 kriterier: langsigtethed, lokal relevans, målbarhed og opnåelsen af 

gavnlige effekter og løbende forbedringer for begge parter (Beiersdof III,2010). 

 

Dermed er der lagt op til at BDF Beiersdorfs CSR både er tilpasset til lokalkonteksten – også i 

BR, som de nævner som et af deres vigtigste fokusmarkeder - og strategiske og integreret i 

kerneforretningen i kraft af deres fokus på langsigtethed og koblingen mellem deres økonomiske, 
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miljømæssige og sociale ansvar. - Men hvordan ser det ud i praksis når man ser på deres 

partnerskaber og social kapital-generering i samfundet? 

 

5.2.2 Partnerskabstyper 

BDF Beiersdorf rapporterer om 9 partnerskaber på globalt og brasiliansk plan. Heraf 5 globale 

partnerskaber der alle omhandler CSR, er moralsk støttet og bortset fra ét der også inkluderer EU 

(regeringsinstitution), ikke inddrager andet end virksomhedsorganisationer.  

På lokalt plan har de en årlig dialogdag med lokalbefolkningen samt 3 projekter om børn, 

uddannelse og fattigdom hvor de samarbejder de med 3 forskellige ngo’er og i det ene, en lokal 

regeringsinstitution. Der støttes med medarbejderdeltagelse og sponsorater i 2 og med knowhow 

i det sidste, der er et jobtræningsprojekt.  

5.2.3 Kommunikation, tillidsskabelse og reciprocitet 

BDF Beiersdorf er den af de 4 virksomheder der rapporterer mindst og mindst åbent om deres 

aktiviteter og er mindst villig til at informere om deres regnskabstal. De har kun CSR-

informationer på engelsk og CSR-rapporten er blot en ukronologisk sammensat udskrift af hvad 

der står på websitet og derfor ikke særlig overskuelig.  

Selvom de ikke officielt har nogen fond er det muligt at søge om økonomisk støtte til projekter, - 

men ansøgningsskemaet er også kun på engelsk. 

Derudover kan det forekomme utroværdigt at BDF Beiersdorf beskriver sig selv som 

initiativtagere til Casa Nivea-projekterne og beskriver Casa Nieva som en institution, men på 

samarbejds-ngo’en Lar do Caminho´s website (lar do caminho, 2008) fremstår Casa Nivea som 

en fond og Lar do Caminho som initiativtagere. 

Ligeså fremgår deres regnskabstal ikke for BR. Beiersdorf-investment har efter forespørgsel 

oplyst i en e-mail at BDF Nivea Ltda´s salg i 2008 på 142 million Euro og de endte med et 

underskud -5mio Euro, hvilket skal ses i lyset af gruppesalg, som de ikke har været villige til at 

uddybe yderligere (se bilag 9.11). 

Deres kommunikationsniveau og tillidsskabelse fremstår derfor som lav, - især i Brasilien, og 

deres kerneværdi – tillidsskabelse - reflekteres ikke så godt i deres CSR-rapportering  
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5.3 Natura 

Natura der er den største kosmetikleverandør i BR er 100 % brasiliansk og blev etableret af Luiz 

Seabra og Berjeaut i 1969 i São Paulo.  

I dag har Natura ud over deres hovedsæde i Cajamar i São Paulo-staten, fabrik og laboratorium i 

Benevides i Pará-staten og distributionscentre i Itapeceira (São Paulo-staten) og tre andre steder i 

BR. 

Næsten fra begyndelsen var deres salgsstrategi hjemmesalg – i starten kun i metropolerne São 

Paulo og Rio de Janeiro, men fra 1979 udvidede de til resten af landet og senere også Argentina, 

Chile, Peru, Mexico, Frankrig, Venezuela og Colombia (Natura, 2008).  

Natura har planer om en øget internationalisering, men foreløbigt giver deres forretning uden for 

BR underskud. 

5.3.1 Naturas bæredygtighedsvision og CSR-strategi 

Allerede fra begyndelsen bestræbte Natura sig på at udvikle en bæredygtig virksomhed med 

fokus menneskelige relationer, velfærd, biodiversitet og miljø.  

I deres årsrapporter udtrykker de et humanistisk og universalistisk syn på verden og skriver 

meget om en verden i forandring: 

”Os ventos da mudança […]fazendo de 2008 o ano das turbulências, da exposição das 

fragilidades sistêmicas até então dissimuladas, da contestação de verdades até então 

indiscutíveis [...]assistimos à emergência de uma nova voz clamando por mudanças […]Com 

visões e aspirações mais humanistas e universais. Para nós, na Natura, a crise pode significar o 

início de uma profunda mudança no processo civilizatório, um novo ciclo de lenta e inexorável 

reversão das ameaçadoras perspectivas para a vida futura na Terra pela via da sustentabilidade 

(Natura, 2008, s. 4).” 

 

[Forandringens vinde gjorde 2008 et turbulent år, der viste hidtil skjulte systemmæssige 

svagheder og anfægtede hidtidige indiskutable sandheder. Vi hørte en ny stemme bryde frem, der 

skriger på forandringer og med mere humanistiske og universelle visioner og ønsker. 
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For os, på Natura, kan krisen betyde begyndelsen til en dybdegående forandring i den 

civilisatoriske proces og en ny periode med langsom og uigenkaldelig omvending af de truende 

fremtidsperspektiver for Jorden til bæredygtighedsvejen.] 

 

I tråd med dette er Naturas CSR-rapport og website udtrykker et stærkt ønske om at bidrage til 

en bedre verden. De forbinder ikke kun skønhed med det ydre, men i ligeså høj grad med indre 

vælvære. 

 

Dette viser deres slogan ”bemestar/estar bem”
3
, der skal fortolkes som et individs harmoniske og 

behagelige forhold til sig selv og deres krop og en empatisk, vellykket og god relation mellem 

individet og andre individer, med naturen som vi alle er en del af og med helheden (Natura, 

2008).  

 

Kvalitetsrelationer med alle typer af stakeholdere spiller i det hele taget en afgørende rolle i 

Naturas CSR-strategi. 

I CSR-rapporten skriver de at de via deres forretnings- og produktionsmodel ønsker at bidrage til 

at ændre samfundet i retning mod en bæredygtig udvikling og at de forbinder bæredygtighed 

med kvalitetsrelationer, åbenhed og gennemsigtighed(Natura, 2008, s. 7).  

Dermed lægger Natura op til at de er en meget social kapital- og tillidsskabende virksomhed, 

hvor CSR – særligt ang. relationer - er godt inkorporeret i virksomhedsdriften og derfor 

strategisk. - Men hvordan ser det ud når man undersøger deres partnerskaber og tillidsskabelse i 

praksis? 

5.3.2 Partnerskabstyper 

Natura har 57 partnerskaber i alt: 8 globale, 37 nationale og 12 lokale. 

På globalt plan har Natura 2 tværsektorielle partnerskaber, - et med UNEP-Climate Neutral 

Network, hvor alle typer organisationer undtagen befolkningsgrupper inddrages og et andet med 

den latinamerikanske NGO Ashoka, virksomheden McKinsey og flere latinamerikanske 

universiteter, hvor de støtter økonomisk og med knowhow. 

                                                           

3
 Et portugisisk ordspil der nemmest gengives på engelsk som well being well 
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6 af de globale, 17 af de nationale og 4 af de lokale partnerskaber – altså næsten halvdelen af 

Naturas partnerskaber - er med virksomhedsorganisationer der næsten udelukkende støttes 

moralsk eller uspecificeret. - Dog var de medinitiativtager til den førende CSR -

virksomhedsorganisation i BR– ETHOS - og i en af de mest anerkendte globale CSR-

organisationer -Global Reporting Initiative – bidrager Natura med viden ved at lave kurser for 

journalister i BR og hjælpe med at udvikle konteksttilpassede standarder.  

26 projekter på nationalt og lokalt niveau særligt inden for emnerne miljø, uddannelse, udvikling 

og fattigdom er støttet med andet end moralsk eller uspecificeret støtte.  

Herunder er de initiativtagere til eller støtter med knowhow eller medarbejderdeltagelse i 12 

partnerskaber inden for emnet uddannelse på nationalt og lokalt niveau. 

Derudover har 11 partnerskaber om emnerne udvikling og fattigdom – flere af dem i 

kombination med et miljøfokus som fx deres forhold til leverandørsamfundene og de 4 CO2-

neutral-projekter. 

Dog har de også 3 partnerskaber inden for emnet kultur hvor der kun ydes finansiel støtte. 

På nationalt og lokalt plan er der hhv. 9 og 4 tværsektorielle partnerskaber. Samlet indgår de 

partnerskaberne med 220 regeringsinstitutioner, 26 Ngo’er og et stort men uspecificeret antal 

offentlig sektor institutioner på lokalt og nationalt niveau.  

5.3.3 Kommunikation, tillidsskabelse og reciprocitet 

Natura er den af de virksomhederne der kommunikerer mest omfattende, lettilgængeligt og åbent 

om deres CSR og generelle forhold. Både website og CSR-rapport findes på både portugisisk og 

engelsk – dog er guiden til ansøgning om økonomisk støtte til projekter kun på portugisisk. 

Deres sociale værdier er også yderst eksplicitte, ligesom de for at bekæmpe korruption publicerer 

deres principper om samarbejde med regeringsinstanser og mod korruption, hvori de gør det klart 

at de ikke yder donationer til politiske kandidater eller partier og at alle forbindelser og aftaler 

med samfundets organisationer bliver offentliggjorte.  

Deres mål om at kommunikere åbent kan knyttes tæt til deres filosofi om kvalitetsrelationer og 

samfundsengagement.  

Natura har ingen fond, så alle CSR-aktiviteter styres fra virksomheden. 
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5.4 O Boticário 

O Boticário, den næststørste kosmetikvirksomhed i BR og verdens største franchising-

virksomhed i kosmetikbranchen blev grundlagt af Miguel Krigsner i 1977. De startede som et 

lille apotek i Curitiba og har nu 1400 ansatte på fabrikken i São José dos Pinhais (Sydbrasilien) 

og giver arbejde til over 14.000 mennesker gennem deres mere end 2800 butikker (O Boticário 

II, 2010).   

I 1990 lavede Krigsner virksomhedsfonden - O Boticário-fonden for naturbeskyttelse - med det 

formål at lave nationale naturbevarende projekter og bevidstgøre befolkningen om 

naturbevarelse.  

En stor del af O Boticários CSR-initiativer foregår gennem deres fond der gennem årene har 

iværksat og støttet over 1150 projekter gennem over 350 forskellige institutioner i BR,(O 

Boticário I, 2010) men da O Boticário kun er én blandt flere virksomheder og organisationer der 

bidrager økonomisk til fonden (Op cit), vil kun de af fondens projekter hvor O Boticário fremgår 

eksplicit som partner eller initiativtager blive inkluderet i analysen. 

5.4.1 O Boticário bæredygtighedsvision og CSR-strategi 

O Boticário overordnede opfattelse af bæredygtighed minder umiddelbart meget om Naturas, 

hvor der er fokus på relationer og indbyrdes afhængighed af hinanden: 

todas as relações, atividades e pessoas são interdependentes e que nossas decisões e atitudes 

podem influenciar, de forma positiva ou negativa, a sociedade, a economia e o meio ambiente 

Perceber essas relações significa olhar o mundo sob o foco da sustentabilidade (O Boticário I, 

2009). 

[alle relationer, aktiviteter og personer er afhængige af hinanden og vores beslutninger og 

holdninger kan påvirke samfundet, økonomien og miljøet positivt eller negativt. At opfatte disse 

forbindelser er lig med at se verden på en bæredygtig måde] 

At have et sådant syn på bæredygtighed gør det iflg. O Boticário muligt at kombinere 

økonomisk-finansielle muligheder med respekten for miljøet og opbygningen af mere retfærdige 

og ansvarlige relationer med samfundet (O Boticário I, 2009). Dette leder til en forventning om 
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en gennemarbejdet CSR-strategi hvor de tre aspekter økonomi, miljø og det sociale 

komplementerer hinanden.  

Visionen antyder ligesom deres lidt subjektive og relative dybeste formål - at bidrage til en 

smukkere verden (O Boticário I, 2009).- at de i deres CSR-strategi har en del fokus på det 

omgivende samfund frem for de interne virksomhedsforhold, idet medarbejderne og 

produktionsprocesserne ikke aktualiseres i visionen. 

O Boticário skriver dog at de også har ambitioner om at have en etisk og transperent 

administrationsform og at de agter at drive deres forretning baseret på solide værdier om respekt 

for mennesker og miljø (O BoticárioI, 2009). Værdierne og måden de vil gøre det på specificeres 

dog ikke nærmere.  

Når de skriver de at de støtter op om samfundsudvikling, i kraft af deres brug af lokale 

leverandører, lokale distributører og lokale retailer-netværk (O Boticário I, 2009), vidner det om 

en virksomhed der forbinder bæredygtighed med orientering mod det lokale. 

Men hvordan ser det ud med gennemsigtigheden og samspillet mellem de tre aspekter økonomi, 

miljø og det sociale når man undersøger virksomhedens CSR-emner, partnerskaber og CSR-

strategi nærmere? 

5.4.2 O Boticários partnerskabstyper  

O Boticário har 22 CSR-projekter og partnerskaber. På internationalt plan har de kun et 

partnerskab med FN Global Compact hvor støtten er af moralsk karakter, plus de samarbejder 

med de 2 internationale miljø-ngo’er gennem nogle af fondens miljøprojekter.  

Til sammenligning har de 10 nationale og 11 lokale CSR-projekter med et stort antal nationale 

og lokale samarbejdspartnere involveret.  

Bortset fra 3, er alle O Boticários nationale og lokale CSR-projekter støttet udover det moralske 

eller uspecificerede, men i 10 af projekterne er der udelukkende er tale om donationer og 

sponsorater. 

Til gengæld er også 10 projekter tværsektorielle. Særligt i deres nationale partnerskaber indgår 

der to typer partnere eller mere. Her er kun 3 ud af 10 ikke tværsektorielle. 
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Halvdelen af partnerskaberne har miljø som hovedemne, men oplysning (der er relateret til 

uddannelse, men ikke er knyttet til bestemte skole), biodiversitet, børn og kultur er også 

dominerende emner i O Boticários partnerskaber.  

5.4.3 Kommunikation, tillidsskabelse og reciprocitet 

O Boticário er den af virksomhederne der rapporterer mindst om CSR. De har ingen CSR- eller 

årsrapport, men der findes nogle CSR-informationer i deres virksomhedsprofil (der er link til fra 

websitet) og på virksomhedens website, hvor der også henvises til fondens website hvor man kan 

finde fondens årsrapport og en guide til ansøgning om støtte til miljø og naturorienterede 

projekter. Tilgængeligheden af deres CSR-info og deres sociale værdier er middelmådig og de 

kommunikerer kun på portugisisk. 

O Boticários oplyser ikke særligt omfattende om deres regnskabstal på websitet, men sendte efter 

forespørgsel et detaljeret regnskab. 

 

6 Analyse af virksomhedernes social kapital-generering 

6.1 L’oréals social kapital generering  

På globalt plan indgår L’oréal næsten udelukkende partnerskaber med status- og ressource-

mæssigt ligestillede organisationer – virksomheder og virksomhedsorganisationer – og bidrager 

derved til bridging social kapital.  

Derudover skaber de linking social kapital ved at inddrage UNESCO og det brasilianske 

sundhedsministerium i nogle projekter med universiteter og frisørsaloner, - og i BR også en ngo 

der dog kun modtager sponsorstøtte fra L’oréal. Samarbejde med regeringsinstitutioner inden for 

sundhedsområdet kan være strategisk relevant da kosmetikindustrien kan påvirkes af 

lovgivningen på sundhedsområdet. 

På globalt og nationalt plan skabes linking social kapital med universiteter i samlet 3 

partnerskaber, hvilket både er givtigt for de studerende – i form af økonomiske donationer og 

kontakt med erhvervslivet – og kan skabe en relevant vidensudveksling for L’oréal. Der oplyses 

dog ikke hvilke og hvor mange universiteter og specifikke projekter det drejer sig om. 



Side 46 af 98 

Selvom der i de 2 – tværsektorielle hovedprojekter på globalt og nationalt niveau - Women in 

Sceince og Hairdressers against AIDS- er tale om institutionel isomorfisme, er emnerne 

uddannelse blandt kvinder og sundhed også væsentlige i den brasilianske kontekst, om end 

sygdommen AIDS ikke ligefrem udgør nogen trussel for virksomhedens eksistens. Women in 

sceince-projektet er strategisk i da det kan hjælpe med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til 

L’oréal i BR, men Hairdresser against AIDS der kun drejer sig om donation er knap så 

strategisk. 

De 2 lokale projekter med ngo-drevne professionsskoler skaber linking social kapital mellem 

ngo’er og L’oréal og er både strategiske da L’oréal kan promovere sig selv og deres produkter 

samtidig med at kosmetikkurserne – som er inden for L’oréals ekspertiseområde- og 

konteksttilpassede da de bidrager til en højst nødvendig bedring af fattiges karrieremuligheder. 

De har en leverandør-kode der er tilgængelig på portugisisk, men der beskrives ikke noget om 

tilpasning af deres koder eller sociale eller udviklingsmæssige bidrag til de brasilianske 

leverandører. I det ene landbrugskorporativ i BR hvor de køber et par ingredienser, skriver de 

heller ikke noget om konsekvenserne. Partnerskaberne med leverandør kan derfor kun siges at 

bidrage til bonding social kapital i BR. 

Opsummerende kan siges at L’oréal ikke er så gode til at skabe social kapital med ngo’er og den 

mere marginaliserede del af befolkningen på globalt og nationalt niveau, men kompensere 

delvist for det med deres 2 projekter på lokalt niveau der kan betegnes som mere 

konteksttilpassede pga. fokus på fattigdom og strategiske fordi de får promoveret sig selv og 

deres produkter.  

Udover det brasilianske sundhedsministerium samarbejder de ikke med nogen 

regeringsinstitutioner og heller ikke virksomhedsorganisationer på nationalt og lokalt niveau i 

BR. 

Racespørgsmål og etnicitet er det ikke i fokus i deres CSR-initiativer til trods for at det kunne 

være relevant i BR og de har haft corporate-skandaler om det på globalt niveau. Til gengæld 

bidrager de på globalt og nationalt niveau til at fremme kvinders uddannelsesmuligheder gennem 

Woman in Science og på lokalt niveau på at bedre de fattiges karrieremuligheder og linking 

sociale kapital.  



Side 47 af 98 

6.2 BDF Beiersdorf social kapital generering  

Den moralske støtte til de 5 globale virksomhedsorganisationer skaber muligvis bonding social 

kapital mellem virksomhederne og et strategisk netværk for BDF Beiersdorf. Medlemskabet af 

GRI kan muligvis skabe legitimitet i BR hvor det også er en anerkendt CSR-organisation, men 

de øvrige virksomhedsorganisationer består hovedsageligt af europæiske virksomheder og skaber 

derfor ikke bonding social kapital i BR. 

BDF Beiersdorf samarbejde med lokale og nationale ngo’er og regerings- og offentlig sektor 

institutioner er også relativt begrænset. De har skaber ingen bridging eller linking social kapital 

på nationalt niveau hvor de slet ikke har nogle partnerskaber og har ingen partnerskaber med 

organisationer fra den offentlige sektor. 

Den eneste regeringsinstitution de samarbejder med – gennem et af de 3 Casa Nivea projekter, 

som deres lokale initiativer hedder, - er Itatiba's uddannelses autoritet. Dette partnerskab – hvor 

ngo’en Ayrton Senna Institute også indgår, kan skabe linking social kapital på tværs af 3 sektorer 

og bidrage til at socialt marginaliserede børn får en uddannelse, men samarbejdsorganisationerne 

har ikke eksplicit nogen strategisk relevans for BDF Beiersdorf i BR. 

I de to øvrige Casa Nivea-projekter samarbejder de hhv. med ngo’en Lar do Caminho og en 

brasiliansk transportvirksomheds fond (IOCHPE). 

Projektet med Lar do Caminho – et børnehjem – knytter sig til BDF Beiersdorfs kerneværdier 

inden for sociale investeringer – nemlig uddannelse, familie og kultur - da det drejer sig om at 

give fattige børn trygge rammer og mulighed for at komme videre uddannelses- og 

udviklingsmæssigt. Selvom BDF Beiersdorf yder en finansiel støtte og 15 % af de 340 ansatte 

dedikerer dele af deres arbejds- og fritid og arbejder frivilligt på projekterne, kan det ikke siges 

at spille sammen med virksomhedens egentlige drift, hvilket var det vigtigste krav til strategisk 

filantropi.  

Deres sidste Casa Nivea-projekt med IOCHPE fond fremstår som det mest strategiske og social 

kapital-skabende, da de skaber praktikpladser for lokale unge, hvilket kan være netværks- og 

tillidsskabende for både virksomheden og de unge. 
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CSR-dialogdagen med lokalbefolkningen er der ingen detaljer om, hvilket foranlediger til at tro 

at de ikke er så betydningsfulde. 

BDF Beiersdorf skriver heller ikke noget om særlige forhold eller støtte til udvikling blandt deres 

brasilianske leverandører.  

Opsummerende må det siges af BDF Beiersdorfs CSR-aktiviteter godt nok kan bedre sociale og 

økonomiske vilkår og skabe social kapital på lokalt niveau for de 21 børn på børnehjemmet, og 

de 20 unge der kommer i jobtræning, men ikke kan bidrage til øget salg eller andre strategiske 

fordele for BDF Beiersdorf og dermed hovedsageligt har karakter af hvad Porter og Kramer ville 

karakterisere som ustrategisk filantropi. Initiativerne er, til trods for at Beiersdorf på deres 

website giver udtryk for at økonomi, social ansvarlighed og miljø skal hænge sammen, ikke 

knyttet til virksomhedens kerneforretning. 

6.3 Naturas social kapital generering 

Selvom engagement i virksomhedsorganisationer udgør næsten halvdelen af Naturas 

partnerskaber, der som nævnt skaber bridging social kapital mellem virksomhederne og ikke 

bidrager så direkte til udvikling, bør det påpeges at udover de dybere engagementer i ETHOS og 

GRI er 5 af partnerskaberne med virksomhedsorganisationer (4 patentorganisationer og Union 

for Ethical BioTrade) emnemæssigt knyttet til engagementet i leverandørsamfundene, ligesom de 

også støtter 4 ngo’er der kæmper for biodiversitet og sager der kan relateres til Naturas 

engagement i leverandørsamfundene og 4 andre projekter som vi skal se på om lidt. 

Forholdet til leverandørsamfundene hvor igennem Natura alene i 2008 købte 152 tons 

plantemateriale, er Naturas mest omfattende social kapital genererende partnerskab. Natura er 

inde på at der er store socioøkonomiske, organisatoriske og kulturelle forskelle der er mellem de 

22 leverandørsamfund, - i alt indbefattende 1.895 familier i BR. Ved at evaluere 

leverandørsamfundenes situation gør der indgås partnerskab, give økonomisk kompensation for 

både råvarer, adgangen til det genetiske plantemateriale, deres viden om planter og brug af deres 

image, hjælpe med fondsansøgninger og planlægge af køb af plantemateriale så der hverken sker 

miljømæssige eller sociale skader - herunder at monokultur undgås, - støtter Natura dem i at 

anvende bæredygtige landbrugs- og produktionsmetoder, værne om den traditionelle viden.  

Natura afholder også organisations- og administrationskurser for leverandørsamfundene, hvilket 
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bidrager de til bonding social kapital internt i leverandørsamfundene, ligesom der skabes en høj 

grad af linking social kapital og tillid samfundene og den mere ressourcestærke organisation som 

Natura er.  

Forholdene i leverandørsamfundene følges tæt og registreres i en database som opdateres og 

præsenteres for Naturas Sustainability-komité der hjælper med at planlægge nye mål hver 4. 

måned. De har standard CSR-krav til alle leverandører, men tilpasser kravene til leverandør-

samfundene, fx har de en CSR-standard særligt til familielandbrug.  - Det vidner om en høj grad 

af konteksttilpasning. 

Natura holder en årlig konference for landbrugsproducenter og leverandørsamfund og udbyder 

forskellige kurser til dem samt sender informationsmateriale om bæredygtige og nye 

produktionsmåder, hvilket skaber vidensudveksling og linking social kapital imellem de fattige 

leverandørsamfund og mere etablerede landbrugsproducenter. 

Natura påpeger selv at der genereres flere typer kapital og udvikling i leverandørsamfundene. Fx 

skriver de at forholdet til disse grupper gennem de sidste år været styret af forskellige – direkte 

og indirekte, - metoder til at generere værdi lokalt. Udover køb af råvarer, laves kontrakter om 

fordeling af overskuddet og i nogle tilfælde støttes udviklingen og produktionskæderne hos 

leverandørerne økonomisk(CSR-rapport, 2008, s. 34). 

Alt det de gør for leverandørsamfundene gør de selvfølgelig ikke uden selv at vinde ved det. Når 

de satser på fattige lokale leverandører med mange naturressourcer men en underudviklet 

struktur og administrationsforhold, er de selvfølgelig nødt til at forbedre dette for selv at kunne 

få stabile råvareforsyninger der kan følge med den stigende efterspørgsel på Naturas produkter. 

Dermed kan forholdet også ses som strategisk.  

Natura støtter i kraft af deres medlemskab af UNEP Climate Neutral Network også 10 CO2-

kompensationsprojekter i BR om genskovning og bæredygtigt landbrug. 4 af projekterne (i de 

fattige rurale zoner i Xingu, i Cantão (TO), Bahia og Pontal do Paranapanema i São Paulo-

staten) er både tværsektorielle og involverer lokalbefolkningen i rurale områder som gennem 

projekterne optimerer deres produktions- og administrationsmetoder, får hjælp til at bevare og 

genskabe naturen og opnår alternative indtægtskilder. Når lokalbefolkningen får bedret deres 
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økonomiske og sociale vilkår skabes der både bonding social kapital internt i lokalsamfundene 

men da de sættes i kontakt med mere indflydelsesrige og ressourcestærke organisationer (Natura, 

7 ngo’er (heraf to internationale), UNEP og organisationer fra den offentlige sektor) skabes også 

linking social kapital. 

Natura nævner selv at projekterne har en positiv indflydelse på den bæredygtige udvikling og de 

sociale relationer i samfundet. 

Projektet i Pontal do Paranapanema der ligger i São Paulo-staten hvor Naturas fabrik ligger og 

bidrager til at bedre de social og økonomiske vilkår 65 fattige familier/smålandbrug, har en 

særlig strategisk karakter, da Natura nævner at det også hjælper med at afværge jordkonflikter og 

grænseoverskridende jordbesættelser i regionen, hvilket er yderst relevant da Natura i CSR-

rapporten nævner at netop disse konflikter har været et problem for virksomheden og dens drift. 

Da der i alle de ovennævnte partnerskaber både vægt på kvalitetsrelationer og på at skabe en 

bedre verden hænger de godt sammen med Naturas bæredygtighedsvision. 

 

Natura bidrager også til uddannelse på flere måder og niveauer. På det akademiske niveau har de 

det nationale projekt Natura Campus hvor de er finansierer udstyr, studielegater og materiale og 

afholder årligt konkurrencer for studerende. I 2008 modtog de 79 samarbejdsforslag fra 10 

forskellige brasilianske universiteter, hvoraf 19 % af forslagene blev udført.  

Udover for Natura at skabe en strategisk vidensudveksling med universiteter og forskningscentre 

i BR, skabes linking social kapital mellem Natura, universiteterne og de nationale og lokale 

offentlig-sektor- og regeringsinstitutioner der deltager: Ministeriet for videnskab og teknologi, 

Uddannelsessekretariatet i São Paulo, Det nationale råd for videnskabelig og teknisk udvikling 

og Fonden til udbredelse af forskning i São Paulo. 

Natura tilbyder også praktik og programmet Kommende ledere og skaber dermed linking social 

kapital med og karrieremuligheder for brasilianske unge, samtidig med at de på strategisk vis 

tiltrækker kvalificeret arbejdskraft. 

Selvom selvhjælpskurser ikke er egentlig uddannelse, bør det nævnes at Natura donerer 

produkter til og Naturas medarbejdere administrerer kosmetikkurser for fysisk eller psykisk 

svage kvinder på hospitaler og i fattige bydele i Rio de Janeiro. Derved linker Natura både med 

hospitaler og direkte med fattig befolkning om emner der ligger inden for deres kerneområde.  
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Natura yder finansiel støtte og frivillig arbejdskraft til 8 folkeskoleprojekter – heraf 6 nationale 

og 2 lokale. Pengene kommer fra non-profit produktlinjen Crer prar Ver og går til it-

undervisning, opkvalificering af lærer (fx gennem idéudveksling med andre lærere), læse-

undervisning og projekter der skal stimulere forældreengagement i folkeskoler i hele BR. 

I de nationale initiativer Læseinitiativ stilet mod 1.500 folkeskoler i 783 byer, Læsemøder stilet 

mod elever i 248 skoler og Stier for børn i førskolealderen i 210 brasilianske kommuner støttes 

med donationer af undervisningsmateriale og med medarbejderdeltagelse. Udover skolerne 

inddrages mindst en ngo i hvert projekt. I projektet Uddannelsesnet– et virtuelt community med 

undervisningsmateriale og idéudveksling mellem skoler i 13 stater, - inddrages også andre 

virksomheder. 

De to projekter Chapada og Hver-videnskab-på-sin-måde der er geografisk begrænset og mere 

konteksttilpasset til den fattige stat Baiha, bidrager hhv. til at få flere børn og unge til at gå i 

skole og gennemføre et basalt uddannelsesforløb ved at hjælpe med opkvalificering af 160 

skoleledere og lærere.  

Gennem alle de ovennævnte nationale tværsektorielle folkeskoleprojekter hjælper Natura med at 

skabe netværk og tillid skolerne, lærerne og forældrene imellem og øger chancerne for 

demokratideltagelse – som de også er inde på i deres CSR-rapport- samtidig med at de selv øger 

chancerne for at få uddannet arbejdskraft på længere sigt.  

I de to kommuner hvor Natura har deres hovedsæde og fabrik samarbejder de tæt med de lokale 

regeringsinstitutioner og myndigheder. Udover de 2 Crer para Ver-sponsorerede uddannelses-

projekter Deltagelse og Vores Digitale Sprog hvor Naturas medarbejdere også deltager, støtter 

Natura også flere udviklingsorienterede miljøprojekter hvor også skoler inddrages. 

Projektet Deltagelse planlagt i samarbejde med 2 organisationer fra den lokale offentlige sektor, 

sigter mod at få forældrene involveret i børns skole- og uddannelsesforløb og inddrager forældre, 

lærere og elever fra 29 folkeskoler i Cajamar. Ifølge Natura har 11.000 børn indirekte fået glæde 

af programmet. 

Vores digitale sprog-projektet skabt i samarbejde med en lokal ngo og Uddannelses-direktoratet i 

Cajamar, sigter mod at uddanne lærere til at undervise i IT så flere skoleelever opnår it-
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kompetencer. I 2008 hjalp 56 Natura-medarbejdere med læse og it-undervisning, hvilket 679 

elever fik glæde af. 

Disse to lokale tværsektorielle projekter kan bidrage til at styrke linking social kapital mellem 

skolerne, kommunen, borgere med skoleaktive børn og virksomheden, ligesom it-kompetencer 

både øger elevernes jobmuligheder og muligheder for at komme i forbindelse med omverdenen 

gennem internettet. 

Natura forklarer ikke så meget konkret om de lokale miljøprojekter Permanent Forum for 

Agenda 21 og affaldssorteringprogrammet. Men skriver dog at de skal skabe muligheder for 

vækst i kommunen samtidig med at miljøets og befolkningens vilkår bedres og der bidrages til 

styrkelsen af demokratiet, hvilket vidner om et helt særligt engagement lokalt.  

Det tværsektorielle projekt Permanent Forum for Agenda 21 er skabt i samarbejde og 

koordineret med kommunen, en ngo og 14 skoler i Cajamar. Medarbejdere fra virksomheden 

deltager med tid og knowhow og Natura er initiativtager. 

I Itapecerica da Serra har Natura i samarbejde med lokale ledere og samfundsorganisationer 

bidraget med teknisk støtte til affaldssorterings-programmet hvis formål er at bidrage til at 

overkomme sociale og miljømæssige udfordringer på en integreret måde i den fattige bydel 

Potuverá, hvor fabrikken ligger. Fx støtter de Genbrugskooperativet i bydelen ved at indlevere 

deres genbrugsaffald til kooperativet som inddrager fattige og skaber en mulig indtægtskilde for 

dem. I Itapecerica da Serra bidrager de endvidere med sponsorater, medarbejder tid og viden til 

udviklingen af Agendas 21-skole i Itapecerica da Serra, hvilket har resulteret i affaldssorterings-

projekter i 57 skoler, 9 virksomheder og 7 bydele.  

Dermed skabes både linking social kapital i og med at sektorerne samarbejder, men også bonding 

social kapital da det bidrager til samarbejdet mellem de lokale beboere. Derudover bliver det 

tydeligt at Natura er meget involveret i det helt nære lokalsamfund hvor de opererer, - præcis 

som Newell efterlyste. 

Det er dog ikke kun på lokalt niveau de samarbejder med regeringsinstanser og myndigheder. På 

nationalt niveau – selvom det ikke er deciderede partnerskaber - kommunikerer Natura både med 

Videnskabs og teknologi-, Industri-, Udenrigs-, Miljø-, Udviklings- og Uddannelses-
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ministerierne, Casa Civil da Presidência da República samt Det nationale råd for administration 

af genetisk materiale.  

Iflg. Natura er både de nævnte nationale regeringsinstitutioner og de lokale regeringsinstitutioner 

og ngo’er som Natura samarbejder med til at identificere hvilke projekter der er behov for og 

relevante både lokalt og nationalt, hvilket igen tyder på en høj grad af kontekstualisering og 

tilpasning af CSR-initiativerne, samtidig med at det skaber strategiske netværk for Natura. 

Natura giver økonomiske donationer eller sponsorater til São Paulo Fashion Week, en dna-bank 

over brasilianske plantearter i Rio de Janeiros Botaniske Have og kulturprojekterne Natura 

Musical (hvorigennem de i 2008 har støttet over 100 kultur- og musikprojekter)og AfroReggae 

Instituttet. Denne form for filantropi kan forekomme ustrategisk, men støtten til AfroReggae 

Institutettet har også en fattigdomsbekæmpende og integrationsmæssig funktion hvilket jf. Vives 

kan være strategisk i et uland. Endvidere har de en videndelingaftale med Rio de Janeiros 

Botaniske Have så her kan de få adgang til strategisk viden i forbindelse med deres 

produktudvikling. 

Natura samarbejder altså bredt og strategisk med organisationer på alle niveauer. Det 

internationale niveau er underprioriteret ifht. det nationale og det lokale plan, hvor de 

hovedsageligt er engagerede i miljø-, udviklings- og uddannelsesprojekter.  

Foruden den tillid der skabes mellem de mange organisationer Natura støtter og er involveret 

med, skabes der også tillid gennem Naturas åbne og transparente kommunikation. 

Samlet set fremstår Naturas CSR som både strategisk, integreret i virksomheden og der er god 

overensstemmelse mellem det de siger i deres bæredygtighedsvision og det de rent faktisk gør. 

6.4 O Boticários social kapital generering 

På Boticários website præsenteres en række CSR-initiativer under overskriften ”samfund”, som 

alle bortset fra ét har karakter af donation af materiale eller penge. I samarbejde med fonden, 

kulturministeriet, flere universiteter og flere ngo’er – er O Boticário initiativtagere og sponsorere 

til de 3 interaktive miljøudstillinger (Estação Natureza) i staterne Curitiba, São Paulo og 

Pantanal. Målet med udstillingerne ifølge O Boticário er at bevidstgøre befolkningen i byerne om 

miljøproblemer. Muligvis genereres der linking social kapital med universiteterne og de øvrige 

deltagere i dette tværsektorielle projekt, men O Boticário beskriver ikke selv noget om bidrag til 
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social kapital og heller ikke nogle strategiske eller økonomiske fordele for virksomheden ved 

projektet.  

O Boticário bidrager også til 2 andre udstillinger – en om farmaceutisk historie og en om 

lugtesansen - på to universiteter. Støtten beskrives som økonomisk og der skrives ikke om 

projektet kan bidrage til udvikling eller social kapital eller er strategisk for O Boticário. – Det 

samme gør sig gældende for uddeling af undervisningsmateriale om klimaforandringer og miljø 

til 81.000 folkeskoler i 1520 forskellige brasilianske kommuner, som O Boticário sponsorerede 

og 2 skole-teatergrupper som O Boticário er sponsor for. 

Selvom alle de ovennævnte bidrag kan være et supplement til basal uddannelse, går de ikke som 

de øvrige virksomheder ind og støtter en specifik uddannelse eller uddannelsessystemet, eller har 

direkte fokus på en befolkningsgruppe, ligesom de heller ikke – bortset fra donationen til den ene 

teatergruppe - har fokus på den lokale kontekst. 

Fokus på det lokale har de dog i de sidste 2 CSR-initiativer under deres rapporterede bidrag til 

samfundet: en årlig donation til Kommunalfonden for børn og unges rettigheder i São José dos 

Campos og i Curitiba og projektet Crescer (at vokse) hvor de i samarbejde med kommunen og 

skoler tilbyder praktikpladser på virksomheden til 40 lokale unge for at hjælpe dem i gang på 

arbejdsmarkedet. Det støttes både økonomisk, med medarbejderdeltagelse, knowhow og det 

ledes af O Boticário, som muligvis opnår kvalificeret arbejdskraft gennem projektet og samtidig 

bidrager til de lokale unges karrieremuligheder og netværk. Pga. projektets tværsektorielle og 

dybdegående karakter er der gode chancer for at skabe social kapital i lokalsamfundet blandt de 

involverede parter. 

Selvom flere projekter ikke er beskrevet under deres bidrag til samfundet, er der dog flere af 

projekterne hvor der indgår samfundsmæssige organisationer og som alligevel bidrager til 

samfundet. Fx har O Boticário doneret penge til et lokalt universitet, til den nationale ngo Abrinq 

der kæmper for børns rettigheder og Den Botinaiske Have i Curitiba. O Boticário beskriver ikke 

nogle samfundsmæssige eller virksomhedsmæssige gevinsterne af dette. 

Deres to medarbejderprojekter frivilligt-arbejde-programmet SER og programmet for gravide 

kan bidrage til den sociale kapital i lokalsamfundet, idet O Boticários medarbejder i arbejdstiden 

får lov at lave frivilligt arbejde i lokale ngo’er og der også inviteres gravide fra lokalsamfundet 
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til virksomhedens graviditetskurser. Dog beskriver O Boticário heller ikke her hverken præcis 

hvilke organisationer eller grupper i samfundet der inddrages eller hvilke strategiske fordele 

virksomheden vinder. 

Deres fairtrade-projekt i samarbejde med 4 nationale ngo’er - salg af såkaldte solidaritets-dukker 

fremstillet af 100 fattige kvinder fra to byer i Nordbrasilien, der muligvis fremmer udviklingen 

og skaber en mindre indtægt og øger netværket for fattige kvinder – fremstår heller ikke så 

strategisk idet produktet adskiller sig fra O Boticários varesortiment og de ikke ellers fungerer 

som leverandører til O Boticário. 

Da O Boticário ikke skriver andet om forholdet til deres leverandører, end at de besøger dem 

med periodiske mellemrum og at de skal svare på den brasilianske CSR-orgasnisation ETHOS´s 

indikatorsæt, kan forholdet til leverandørerne ikke siges at bidrage til andet end bridging social 

kapital og altså ikke til udvikling.   

Den eneste virksomhedsorganisation O Boticário er medlem af er ETHOS, hvorfor de også halter 

bagefter hvad angår skabelse af bridging social kapital gennem virksomhedsorganisationer. 

O Boticário beskriver 4 CSR-initiativer i deres virksomhedsprofil hvor fonden er initiativtager. 

I samarbejde med fonden, den internationale ngo The Nature Conservancy, har O Boticário 

opkøbet 3 forskellige naturreservater i BR (Salto Morato i Paraná-staten, Reserva Natural Serra 

do Tombador i Goiás-staten og et kildeudspringsområde i São Paulo)hvor sørger de for 

beskyttelse af i alt cirka 12.000 hektar skov- og naturområder i BR. I naturreservaterne er fonden 

medarrangør af mange forskellige aktiviteter som fx kurser om miljøbevaring, konkurrencer, 

uddannelses- og forskningsprogrammer, trainee-programmer, frivilligt arbejde samt almindelige 

turist besøg. Derved inddrages både universiteter, skoler, ngo’er, andre virksomheder og en lokal 

og en national regeringsinstans. Selvom dette muligvis kan øge netværks- og tillidsgraden i 

samfundet og skabe positiv omtale af fonden og selve virksomheden, er der ingen informationer 

om forsknings-projekternes relevans eller sammenhæng med O Boticários drift, ligesom de 

heller ikke skriver noget om hjælp til eller udvikling i lokalbefolkningen i de opkøbte områder. 

Derudover støtter fonden og O Boticário uspecificeret en sluk-lyset-kampange i Curitiba i 

samarbejde med kommunen og en national ngo. 
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At fonden står bag de mest omfattende af projekterne og at der i høj grad blot er tale om 

donationer eller sponsorater i de øvrige projekter, gør at de fleste af projekterne ikke relateres til 

virksomhedens kerneforretning og at virksomheden ikke integrerer det økonomiske, 

miljømæssige og sociale ansvar på en gang, sådan som de skriver i deres CSR-vision. Derudover 

er O Boticários samarbejde med universiteterne heller ikke af så strategisk karakter. Selvom de i 

flere af projekterne yder donationer til universiteterne, skriver de ikke noget om karrieretilbud 

eller vidensudveksling. 

På nationalt plan har de kun et enkelt projekt -fairtrade-projektet- der fremstår som egentligt 

social kapital skabende, men til gengæld fremstår det ikke strategisk ifht. Porter og Kramers 

kriterier til strategisk filantropi hvor det skulle hænge sammen med kerneforretningen og skabe 

vækstmuligheder.  

Kun projektet – Crescer – fremstår som både strategisk for virksomheden og socialt kapital-

skabende i lokalsamfundet.  

7 Sammenlignende analyse af virksomhedernes 

partnerskaber, tillidsskabelse og social kapital generering  

En af de ting man først bemærker når man ser på virksomhedernes rapporterede CSR-projekter i 

BR er, at antallet af partnerskaber og CSR-projekter falder relativt proportionalt sammen med 

virksomhedernes markedsandele og overskud i BR. Natura er den førende kosmetikvirksomhed i 

BR og den, der har det højeste antal partnerskaber, mens O Boticário, L´Oréal og BDF 

Beiersdorf placerer sig på hhv. 2., 3. og 4. pladsen – i nævnte rækkefølge, hvad angår antallet af 

partnerskaber og hvor godt de klarer sig på det brasilianske marked (se tabel 2 og 3).  

7.1 Niveau og organisationstyper  

En iøjnefaldende forskel mellem de lokale virksomheders og MNCernes partnerskaber er, at de 

lokale virksomheder samlet set har syv gange så mange nationale og lokale partnerskaber som 

MNCerne. Derimod har MNCerne samlet set over dobbelt så mange globale partnerskaber og 

projekter som de lokale virksomheder. Samlet udgør de globale partnerskaber og projekter mere 

end 2/3 af MCNernes partnerskaber.  
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Denne tydelige forskel og det faktum, at BDF Beiersdorf slet ikke har nogle partnerskaber på 

nationalt niveau i BR og L’oréal kun har de to projekter på nationalt niveau, hvor der er tale om 

institutionel isomorfisme, tyder på, at MCNerne ikke konteksttilpasser deres CSR så godt og 

prioriterer oversøiske stakeholders, sådan som kritikkerne af MNCernes CSR påstod.  

Som følge af MNCernes lave engagement på lokalt og nationalt niveau i BR kommunikerer og 

samarbejder de også mindre med lokale og nationale partnere. Særligt sløjt står det til med 

MNCernes partnerskaber med lokale og nationale regerings- og offentlig sektor-institutioner og 

ngo’er.  

MNCerne samarbejder kun med en regeringsinstitution hver i BR. L’oréal samarbejder med det 

brasilianske sundhedsministerium, mens BDF Beiersdorf kun samarbejder med en lokal 

uddannelsesautoritet. 

Til sammenligning har Natura partnerskaber og kommunikerer med mindst 213 lokale og 7 

nationale regeringsinstitutioner i BR og de fleste af de projekter hvor der indgår 

regeringsinstitutioner er tværsektorielle. Det høje antal lokale regeringsinstitutioner skyldes dog 

at Naturas børnebogsdonations-projekt Læsestier omfatter 210 kommuner. Partnerskaberne med 

disse er ikke så tætte, men til gengæld arbejder de meget tæt sammen med deres lokale 

kommuner i flere projekter. O Boticário har partnerskaber med 2 forskellige nationale og 2 

forskellige lokale regeringsinstitutioner, men både miljøministeriet og den lokale kommune er 

involveret i flere af projekterne hvilket gør relationerne tættere. 

Hvad angår virksomhedernes engagement i nationale og lokale organisationer fra den offentlige 

sektor, kan samme tendens observeres. Mens BDF Beiersdorf slet ikke, hverken lokalt eller 

nationalt samarbejder med nogle organisationer fra den offentlige sektor og L’oréal kun har et 

uspecificeret antal brasilianske universiteter til at deltage i deres videnskabskonkurrencer, giver 

Natura i 13 og O Boticário i 9, hovedsageligt tværsektorielle partnerskaber, donationer, kurser 

eller forskningsmuligheder til et stort men uspecificeret antal lokale og nationale skoler, 

universiteter, hospitaler eller andre institutioner fra den offentlige sektor. For begge de lokale 

virksomheders tilfælde er omkring halvdelen af disse partnerskaber lokale, hvilket vidner om en 

solid social kapital-generering på lokalt niveau.  



Side 58 af 98 

Hvad angår støtte til ngo’er, indgår BDF Beiersdorf partnerskaber med samlet 3, L’oréal 4, O 

Boticário 11 og Natura 31 ngo’er. Selvom Newell ikke mener at ngo’erne altid repræsenterer de 

fattige befolkningsgrupper, så er disse tal dog alligevel et tegn på at de lokale virksomheder gør 

mere end MNCerne for at skabe social stabilitet i BR og inkluderer de svagt stillede grupper i 

samfundet, da der i de fleste -særligt af Naturas partnerskaber -hvor der indgår ngo’er også 

indgår fattige, lokale befolkningsgrupper eller i det mindste fokus på udvikling eller fattigdom. 

En interessant observation er dog at MNCerne er mere engagerede i flere lokale og nationale 

ngo’er end i internationale ngo’er, hvilket kunne tyde på at de alligevel forsøger at gøre lidt for at 

konteksttilpasse deres CSR. 

Dermed falder antallet af virksomhedernes partnerskaber med lokale og nationale 

regeringsinstitutioner, offentlig-sektor-organisationer og ngo’er – ligesom det samlede antal af 

partnerskaber - også forbavsende proportionalt sammen med hvor godt de klarer sig på det 

brasilianske marked(se tabel 2 og 3). 

Med engagementet i virksomhedsorganisationer ser det lidt anderledes ud. Her er Natura uden 

sammenligning den førende, idet de rapporterer om engagement i hele 22 virksomheds-

organisationer, hvor af 16 er nationale. L’oréal der har næstflest er med i 9 og BDF Beiersdorf i 

5 virksomhedsorganisationer, - alle internationale. O Boticário rapporterer kun om medlemskab i 

en enkelt virksomhedsorganisation, som også er international. Selvom MNCerne og O Boticário 

blot kan have undladt at rapportere herom, er det interessant at antallet af rapporterede 

medlemskaber af virksomhedsorganisationer falder proportionalt sammen med, hvor strategiske 

virksomhederne er med deres CSR (se afsnit 7.3) og det derfor tyder på, at virksomheds-

organisations-medlemskaber stimulerer mere strategisk CSR. 

7.2 Emner 

Som det fremgår af tabel 9, fokuserer virksomhederne stort set alle med forskellig vægtning på 

en række af mere brede og generelle CSR-emner: miljø, uddannelse, fattigdom, udvikling, CSR 

og kvinder. Natura og O Boticário er dem, der fokuserer mest på udvikling og fattigdom og 

dermed bekræfter Vives observation om, at det er mere udbredte emner – og muligvis betragtes 

som mere strategisk – i latinamerikanske virksomheder (se s. 10). Derudover har Natura og O 

Boticário fokus på en række alternative emner: iværksætteri, racisme, kultur, biodiversitet, 
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oplysning og dyrevelfærd. Selvom ikke alle disse emner nødvendigvis kun matcher den 

brasilianske kontekst, tyder det på, at de lokale virksomheder har øje for en række mere 

nuancerede og unikke behov i BR og dermed er bedre til at konteksttilpasse deres CSR-

initiativer. 

Alle virksomhederne undtagen BDF Beiersdorf, har mange partnerskaber, hvor miljø er et af 

emnerne. O Boticário har desuden mange projekter om biodiversitet og er derfor den 

virksomhed, der har mest fokus på natur og miljø. Dette hænger som nævnt sammen med, at 

mange af deres CSR-projekter også er støttet af deres fond, der kæmper for naturbevarelse. Men 

som beskrevet i metoden har jeg kun medtaget miljøorienterede projekter, hvis de også havde en 

mere eller mindre social kapital genererende-effekt. 

Alle virksomhederne har uddannelsesinitiativer og tilbyder en form for praktik eller trainee- 

stillinger til unge fra BR. Natura er dem der er mest engagerede uddannelsesemnet, da de både 

har programmet Natura Campus, programmet for kommende ledere, en hel masse folkeskole-

projekter– både lokalt og nationalt - og desuden det latinamerikanske iværksætterprojekt. 

Dermed investerer de altså i uddannelse på stort set alle niveauer og områder i 

undervisningssektoren. 

L’oréal´s program Women in Sceince minder en del om Natura Campus, men de specificerer ikke 

så meget om programmet eller hvor omfattende, det er, i BR. 

Selvom O Boticário yder økonomisk støtte til et universitet og i naturreservaterne tilbyder 

forskningsmuligheder, rapporterer de ligesom BDF Beiersdorf ikke om nærmere samarbejde, 

rekruttering fra eller vidensudveksling med universiteterne. Dermed opnår de ikke de samme 

strategiske fordele som Natura og L’oréal. 

En anden forskel, der er mellem de to største og de to mindste virksomheder, er i vægtningen af 

CSR-emner. Natura og L’oréal, der begge rapporter om medlemskab i flere 

virksomhedsorganisationer, har i sammenhæng hermed begge fokus på CSR-emnet i 8 

partnerskaber, hvorimod BDF Beiersdorf og O Boticário kun har hhv. 5 og 2 partnerskaber inden 

for CSR-emnet. 
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Kultur og sport er slet ikke et emne hos MNCerne, men de to lokale virksomheder har et lille 

antal projekter inden for kultur. Dette strider delvist imod Antonio Vives antagelse om, at 

filantropien i latinamerikanske virksomheder skulle være mere orienteret mod sociale problemer. 

Men kun delvist, for emnerne udvikling og fattigdom (samlet set) er både hos Natura og O 

Boticário mere udbredt end hos MNCerne. Desuden er Naturas ene kulturprojekt sponsorering af 

et antiracistisk og fattigdomsbekæmpende musikprojekt, og Natura har mere fokus på 

fattigdoms- og udviklingsemnerne i BR end alle de andre virksomheder tilsammen. 

Det kan dermed konkluderes, at der er nogle forskelle mellem MNCerne og de lokale 

virksomheder. MNCerne er kun engagerede i generelle og typiske CSR-emner og prioriterer 

udviklingsorienterede emner lavere end de lokale virksomheder, der udover de typiske CSR-

emner, hvor de har mere fokus på udvikling end MNCerne, også har øje for en række særlige 

behov i BR.  

Der var dog også nogle emnemæssige forskelle, der knytter sig mere til CSR-strategi mellem de 

to største virksomheder og de to mindste virksomheder fra hver gruppe. 

7.3 CSR-strategi 

Både på baggrund af Porter & Kramers kriterier til strategisk filantropi og Vives udsagn om hvad 

der er strategisk CSR, fremstår Natura som den mest strategiske af virksomhederne med deres 

konstruktive forhold til leverandørsamfundene, deres beskrivelse af, hvad de gør for at bidrage til 

lokal udvikling – herunder for at undgå de driftsmæssige besværlige jordbesættelser – og deres 

mange projekter og partnerskaber inden for emnerne uddannelse, fattigdom og udvikling. At 

Natura med den mest strategiske CSR ikke har en fond, bekræfter Chapple & Moon´s hypotese 

om, at når en virksomhed skubber deres CSR over i en fond, bliver det mindre strategisk.  

L’oréal, hvor fonden og virksomheden tilsyneladende så ud til at arbejde mere sammen, er godt 

med på det globale plan, hvor de samarbejder og skaber strategisk vidensudveksling med 

universiteterne. På det nationale plan har de kun to partnerskaber, der faldt under kriteriet 

institutionel isomorfisme, men hvoraf de i det ene dog linker med universiteter, der kan ses som 

strategisk relevant da det kan skabe vidensudvekling. På lokalt niveau har de to strategiske 

projekter, der kan udbrede kendskabet til og dermed salget af deres produkter samtidig med, at 

det støtter fattigdomsbekæmpelse. Dermed fremstår de som den næstmest strategiske 
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virksomhed jf. Porter & Kramer, men jf. Vives kriterium ikke så strategiske som de lokale 

virksomheder, da de ikke har så stor vægt på udviklings-, uddannelses og fattigdomsemnet.  

O Boticário har mange projekter inden for emnet udvikling, men jf. Porter & Kramers kriterier, 

er projekterne og partnerne ikke så strategiske, da de ikke er knyttet til deres kerneforretning 

eller konkurrenceevne.  

BDF Beiersdorf´s CSR er dog ligeså lidt strategisk som O Boticário´s ud fra Porter & Kramers 

kriterier. På globalt plan var de kun med i virksomhedsorganisationer og på lokalt plan er der 

stort set udelukkende tale om donationer og projekter uden relevans eller forbindelse til deres 

virksomhedsdrift. Det eneste projekt, der har lidt forbindelse med deres kerneforretning, er 

jobtræningsprojektet. De er heller ikke strategiske ud fra Vives kriterier, da de ikke bidrager så 

væsentligt til udvikling og fattigdom. 

Hvis man skelner mellem ulandsorienteret CSR-strategi (Vives) og ilandsorienteret CSR-strategi 

(Porter & Kramer) placerer virksomhederne sig nogenlunde som det ses i grafen her: 

 

  

  

Strategisk CSR  fra et vestligt  

orienteret synspunkt 

Strategisk CSR  fra et 

ulandsorienteret 

synspunkt 

L’oréal Natura 

O Boticário BDF Beiersdorf 

Vikrsomhedernes placering mht strategisk CSR set fra et ilands (Porter og Kramer) og 

et ulands (Vives) perspektiv – egen model 
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Natura der har strategisk CSR set både fra et u- og ilands perspektiv er den der klarer sig bedst 

på det brasilianske marked, mens O Boticário der stort set kun har strategisk CSR ud fra et 

ulandsperspektiv klarer sig næstbedst på det brasilianske marked. L’oréal der er ret strategiske ud 

fra et ilandsperspektiv men knap så strategiske fra et ulandsperspektiv klarer sig 3. bedst på det 

brasilianske marked. BDF Beiersdorf der hverken har særlig strategisk CSR fra et i- eller et 

ulandsperspektiv er den der klarer sig værst af de 4 case-virksomheder på det brasilianske 

marked.  

Begge CSR-strategi-definitionerne er altså relevante, men niveauet af strategisk CSR ud fra de 

ulandsorienterede kriterier er mere afgørende for hvordan virksomhederne klarer sig på det 

brasilianske marked, end niveauet af strategisk CSR- set fra et vestligt synspunkt (Porter & 

Kramer)  

Ifht. observationerne i de forrige afsnit kan det konkluderes at der er proportionel sammenhæng 

mellem CSR-strategi set fra et vestligt synspunkt og antallet af medlemskaber i 

virksomhedsorganisationer. 

Derudover kan det på baggrund af de tre ovenstående afsnit også konkluderes, at der er en større 

sammenhæng mellem, hvordan virksomheden klarere sig i BR og antallet af partnerskaber med 

lokale og nationale regerings-, offentlig-sektor-organisationer og ngo’er end mellem hvordan de 

klarer sig økonomisk i BR og niveauet af vestligt defineret strategisk CSR. 

På baggrund af dette kan det anbefales MNCerne at investere flere ressourcer på at indgå 

udviklings-, fattigdoms- og uddannelsesorienterede CSR-projekter og partnerskaber lokalt og 

særligt nationalt i BR, hvor det i høj grad halter med MNCernes partnerskaber med 

regeringsinstanser, offentlig-sektor-organisationer og ngo’er. Dette ville der både komme mere 

social kapital i BR af og – ud fra analyseresultaterne at dømme – også være godt for MNCerne 

selv.  
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7.4 Partnerskaber direkte med befolkningsgrupper og 

tværsektorielle partnerskaber 

Mht. virksomhedernes engagement direkte med lokalbefolkningen - den slags partnerskaber som 

fra Newell´s og andre udviklingsorienterede CSR-forskeres synspunkt er nogle af de vigtigste 

partnerskaber i ulande - er Natura igen stærkt førende med deres mange CSR-projekter, der 

inddrager mange fattige eller geografisk og socialt isolerede samfundsgrupper i BR - både 

gennem samarbejdet med 1895 familier i leverandørsamfundene, kosmetikkurserne for syge og 

svagtstillede kvinder og i de 4 CO2-neutral-projekter.  

Selvom O Boticários partnerskaber direkte med befolkningsgrupper er knap så strategiske, 

fremstår de som de næstbedste til at linke direkte med befolkningsgrupper med deres fairtrade-

projekt og kurserne for gravide, hvor lokalbefolkningen tæt på virksomheden inviteres. 

Med MNCerne forholder det sig anderledes - her er de eneste partnerskaber direkte med 

befolkningsgrupper, hvor der ikke er ngo’er til at varetage projekterne i L’Oréals tilfælde blot et 

enkelt landbrugskorporativ og i BDF Beiersdorfs tilfælde kun en årlig dialogdag om CSR med 

lokalbefolkningen. Ingen af MNCerne giver detaljer om eller beskriver noget om 

konsekvenserne af disse partnerskaber.  

Dermed er der også sammenhæng mellem antallet af tværsektorielle partnerskaber og 

partnerskaber direkte med befolkningsgrupper og virksomhedernes salg, overskud og 

markedsandele i BR. 

En anden interessant observation er, at tværsektorielle partnerskaber, der bidrager til tillid på 

tværs af de samfundsmæssige sektorer, er langt mere udbredt på lokalt og nationalt niveau end på 

globalt niveau og dermed også langt mere udbredt i de lokale virksomheder end i MNCerne. 

Antallet af virksomhedernes tværsektorielle partnerskaber på nationalt og lokalt niveau (L’oréal 

har 3, BDF Beiersdorf 1, O Boticário 10 og Natura 15) bekræfter i høj grad den tendens, Smith 

beskrev (se kap. 2.4). Både Woolcock og Newell anså tværsektorielle partnerskaber som meget 

gavnligt i en udviklingskontekst ud fra den betragtning, at det skaber en højest nødvendig tillid 

på tværs af sektorerne. Selvom det, at de lokale virksomheder har flere tværsektorielle 

partnerskaber, delvist kan være en konsekvens af, at de samlet set har flere partnerskaber end 

MNCerne, skal man dog huske, at L’oréal kun har 2 partnerskaber mere end O Boticário. 
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Alligevel ændrer det ikke ved det faktum, at de lokale virksomheder med deres mange 

tværsektorielle partnerskaber ud fra en social kapital-teoretisk synsvinkel bidrager mere til den 

generelle tillid, der er et must for udvikling i samfundet, - særligt i Brasilien hvor den generelle 

tillid er blandt de laveste i verden og hvor korruptionsniveauet er højt iflg. World Value Survey 

(se kap. 4)  

7.5 Kommunikationsmæssig tillidsskabelse og åbenhed 

Mht. tillidsskabelse på baggrund af kommunikation var de to største virksomheder af hver type – 

L’oréal og Natura – dem der skrev mest, lettest tilgængeligt og mest eksplicit om deres CSR og 

social værdier.  L’oréal skriver kun begrænset og BDF Beiersdorf slet ikke om deres CSR på 

portugisisk, ligesom de heller ikke oplyser deres regnskabstal for BR på deres website og efter 

skriftlig forespørgsel på e-mail kun informerede meget udetaljeret herom. 

Natura, der informerer mest og mest eksplicit om deres CSR og sociale værdier – på både 

portugisisk og engelsk – og også har et åbent og detaljeret regnskab for både deres brasilianske 

og deres internationale operationer, er som nævnt den virksomhed, der klarer sig bedst og har 

den største markedsandel i BR. 

O Boticário, der klarer sig næst bedst på det brasilianske marked informerer ikke så meget om 

deres CSR og sociale værdier, men til gengæld er alt på portugisisk og de fremlagde - efter 

forespørgsel - også et meget åbent og detaljeret regnskab for både nationale og internationale 

operationer. 

Selvom det sikkert ikke er den eneste forklaring, kan det dermed konkluderes at åbenheden om 

finansielle operationer og informationsniveauet på lokalsprog (portugisisk) hænger mere 

proportionelt sammen med, hvor godt virksomheden klarer sig på det brasilianske marked end 

omfanget, tilgængeligheden af CSR-rapporteringen og ekspliciteten af de social værdier. 

Taget BDF Beiersdorfs udsagn om BR som deres fokusmarked i betragtning, kunne en mulig 

strategi være udover at forsøge at engagere sig mere med de offentlige instanser og med de 

forskellige virksomhedsorganisationer og ngo’er i BR, at kommunikere mere åbent om deres 

operationer i BR på det lokale sprog. 
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7.6 Støttemåde 

Hvad støttemåden angår, er der så mange forskellige kombinationer, at det er vanskeligt at 

klassificere alle tendenser. Der er dog nogle enkelte udtalte forskelle mellem de to typer 

virksomheder. 

L’oréal og BDF Beiersdorf giver kun donationer i hhv. 5 og 2 projekter og i alle (undtagen et af 

L’oréals) er det i kombination med vidensoverførsel eller medarbejderdeltagelse.  Natura og O 

Boticário giver donationer eller sponsorater i hhv. 24 og 17 projekter og i hhv. 10 og 12 af dem 

er der kun tale om donationer eller sponsorater. Dermed er forekomsten af udelukkende 

donationer altså noget højere i de lokale virksomheder – særligt for O Boticário – hvilket er i 

overensstemmelse med CSR-forskernes kritik af de lokale virksomheder i ulande. 

Dermed ikke sagt at MNCerne samlet set har flere partnerskaber, hvor der sker vidensoverførsel 

eller medarbejderdeltagelse, for i overensstemmelse med Vives konklusion er disse to 

støttemåder generelt mere udbredte i CSR-projekter i latinamerikanske virksomheder end i 

europæiske virksomheder. L’oréal og BDF Beiersdorf har kun hhv. 3 og 2, mens O Boticário 5 

og Natura hele 13 projekter, hvor de rapporterer om medarbejderdeltagelse. Ligeledes har og 

L’oréal og BDF Beiersdorf kun hhv. 3 og 1, mens Natura har 11og O Boticário 7 partnerskaber, 

hvor de beskriver en form for knowhow- eller vidensoverførsel til samfundet. 

Også mht. at tage initiativ til projekterne placerer de lokale virksomheder sig i spidsen. Natura er 

initiativtager til 5 (herunder det omfattende samarbejde med leverandørsamfundene), O Boticário 

til 9 og L’oréal og Beiersdorf kun til hhv. 2 og 1 projekter. 

Når vestlige CSR-forskere derfor betegner ulandsvirksomhedernes CSR som udelukkende 

filantropisk i betydningen donationer og sætter lighedstegn mellem dette og ustrategisk CSR, 

tyder det på, at det er fordi, de ikke har øje for de mange andre måder ulandsvirksomhederne 

bidrager til samfundet på.   

Der er dog ikke kun forskelle mellem MNCerne og de lokale virksomheder. Igen er de to største 

virksomheder inden for hver gruppe – L’oréal og Natura – dem, der rapporter mest om 

udelukkende uspecificerede eller moralsk støttede partnerskaber, hvilket skyldes engagementet i 

virksomhedsorganisationer, hvor støttemetoden gennemgående ikke specificeres eller blot er 

moralsk. 
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7.7  Bonding, bridging og linking social kapital 

Generelt skrev virksomhederne ikke så meget, der kunne tolkes som bidragende direkte til de tre 

social kapital-typer. 

Natura er den eneste virksomhed, der beskriver og uddyber partnerskaberne med de fattige 

befolkningsgrupper og har initiativer, der også kan skabe social kapital internt i disse samfund. 

Dermed er Natura den eneste virksomhed, der beskriver noget, der kan munde ud i bonding 

social kapital. Muligvis i kraft af deres fokus på kvalitetsrelationer i bæredygtighedsvisionen 

skrev de også en del mere direkte om partnerskaber, der kan bidrage til at skabe linking social 

kapital. 

MNCerne og O Boticário havde hver et par enkelte partnerskaber der antydes at være linking 

social kapital-skabende i deres lokalmiljø. Men muligvis fordi de ikke har så meget fokus på 

relationer, skriver de ikke noget, der så direkte kan tolkes som hverken bonding eller linking 

social kapital-skabende. 

Mht. bridging social kapital, hvilket jeg betragtede som en naturlig konsekvens af alle 

partnerskaber mellem virksomheder og engagementer i virksomhedsorganisationer, var O 

Boticário og BDF Beiersdorf de mindst engagerede og Natura og L’oréal de mest engagerede. 

Her skrev virksomhederne dog meget andet end navnene på de virksomhedsorganisationer, de 

har partnerskaber med, hvorfor det er svært at sige noget om de egentlige bidrag også til bridging 

social kapital. 

Hvis virksomhederne havde skrevet noget mere om effekten og resultaterne af deres projekter 

eller hvis man undersøgte effekten af de konkrete projekter i praksis kunne man muligvis sige 

mere om de 3 social kapital begreber.  

8 Konklusion  

På trods af at distinktionen mellem bonding, bridging og linking social kapital ikke viste sig helt 

så anvendelig til, at sige noget om forskellene mellem MNCer og lokale ulandsvirksomheders 

CSR og deres respektive bidrag til udvikling, som først antaget, var social kapital-analysen 

alligevel en interessant vinkling på CSR. Blot via mine modificerede udgaver af Jones o.a.´s 

partnerskabs- og reciprocitetsskemaer- blev det klart at der var flere slags forskelle mellem 
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hvordan forskellige typer virksomheder bidrager til social kapital og udvikling i Brasilien. Med 

forbehold for alle mine begrænsninger – herunder det lave antal af case-virksomheder og at jeg 

kun så på en enkel branche og et enkelt uland, -bidrog social kapital-analysen også til både at få 

øjnene op for nogle nuancerer i indledningsvise kritik af de to typer virksomheders CSR og til at 

be-og afkræfte nogle mere generelle antagelser inden for CSR-teori og CSR-strategi-debatten.  

I den sammenlignede analyse kunne man observere en tendens til, at de lokale virksomheder var 

bedre til at konteksttilpasse og bidrog mere til udviklingen i BR end MNCerne. Ikke blot havde 

de lokale virksomheder et større antal af lokale og national partnerskaber og mere 

konteksttilpassede emner end MNCerne, de kommunikerede også mere åbent på lokalt sprog og 

indgik i flere af de tværsektorielle partnerskaber der iflg. udviklingsteoretikerne stimulere den 

generelle tillid i samfundet, der netop i BR er meget lav.  

Det blev også klart at den indledende kritik af MNCnernes manglende kontekstualisering af CSR 

og prioritering af oversøiske stakeholdere, i nogen grad men ikke fuldstændigt holdt stik. Selvom 

MNCerne havde en overvægt af globale partnerskaber og det haltede med både lokale, men 

særligt nationale stakeholdere i BR, havde MNCerne dog også hver især et par lokale 

konteksttilpassede CSR-projekter om emnerne fattigdom og uddannelse, der kunne fortolkes som 

et konteksttilpasningsforsøg. 

Til trods for MNCernes datterselskabers langt mere reducerede CSR-bidrag til udviklingen i 

ulande, fortsætter Verdensbanken og andre internationale organisationer, selv i forbindelse med 

den nuværende globale finanskrise med at særligt på MNCers etablering i ulande som en af de 

vigtigste faktorer til løsning af problemerne i ulandene. 

Mht. om de lokale virksomheder er filantropiske og ustrategiske i deres CSR, som kritikerne 

hævdede, var billedet mindre sort-hvidt.  

Ud fra et vestligt syn på CSR-strategi stod O Boticário nærmest som diametral modsætning til 

den meget strategiske Natura. Det gjorde den ene MNC, BDF Beiersdorf dog også, hvorfor man 

ikke kan sige, at det alene og udelukkende er et træk ved ulandsvirksomheder at de er 

ustrategiske, - selv ud fra et vestligt syn på CSR-strategi. 
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Hvis man derimod betragter de lokale virksomheders CSR ud fra Vives mere ulandsorienterede 

syn på CSR-strategi, var kritikken af ulandsvirksomhederne som værende ustrategiske i deres 

CSR direkte forkert, da de lokale ulandsvirksomheder bidrog langt mere til mere til udvikling og 

social stabilitet end MNCerne. 

Hvad angår filantropi, havde kritikkerne ret i at de lokale virksomheder giver flere donationer og 

dermed kan betegnes som mere filantropiske end de europæiske MNCer. Dog viste analysen 

også at at antallet at partnerskaber og CSR-initiativer og vægtningen af CSR-initiativer på lokalt 

og nationalt niveau, der var højest i de lokale virksomheder, var mere afgørende for hvordan 

virksomhederne klarerede sig på det brasilianske marked, end om projekterne var af filantropisk 

eller mere strategiske karakter. Derfor er distinktion som vestlige CSR-forskere laver mellem 

strategisk CSR og filantropi – hvis den står alene - ikke den mest ideelle måde at se 

virksomhedernes samfundsmæssige ansvar på i ulande. 

Selvom social kapital-analysen- taget de ovenstående konklusioner i betragtning- viste sig 

relevant i ulandskonteksten, bør ilandsorienterede CSR-teorier og opfattelser af hvad der er 

strategisk CSR dog ikke ignoreres fuldstændigt, da analysen jo også viste at den virksomhed der 

var mest strategisk ud fra både et ilands- og et ulandsorienteret synspunkt (dvs Natura) klarede 

sig bedre på det brasilianske marked end O Boticário der kun var strategisk ud fra et 

ulandsorienteret syn på CSR-strategi, ligesom L’oréal der var strategisk ud fra et vestligt 

synspunkt klarede sig bedre i Brasilien end BDF Beiersdorf der ikke fremstod særligt strategisk 

ud fra nogle af synsvinklerne. 

Ikke desto mindre kan det på baggrund af analyseresultaterne anbefales europæiske MNCer, at 

fokusere mere på det omgivende samfund og på at skabe social kapital og afhjælpe fattigdom, 

når de opererer i ulande eller udarbejder CSR-standarder og leverandørkoder til ulande. 

Ligeledes ville kommunikation om deres interne og eksterne aktiviteter på lokalt sprog, både 

kunne bidrage at højne den generelle tillid i BR samtidig med at det kunne hjælpe dem til at 

fremstå mere troværdige og derved måske klare sig bedre på det lokale marked. 

Resultatet af min analyse taler endvidere for at hvis europæiske (eller internationale) politiske, 

CSR- og virksomhedsorganisationer vil standardisere CSR gennem universelle definitioner af 

CSR, leverandør-koder eller CSR-indikatorsæt, vil det være en god idé ikke kun af hensyn til 
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udviklingsbidraget i ulande, men også af hensyn virksomhedernes konkurrencemæssige forhold, 

at være mere opmærksomme på sociologiske, strategiske og udviklingsmæssige forskelle mellem 

landende, idet dette kan ændre begrebet om hvad der er relevant og strategisk CSR i de 

forskellige lande og kontekster.   

Dermed ikke sagt, at man slet ikke skal forsøge at indfange hvad CSR er på et mere universelt 

eller globalt plan, for hvis CSR er så meget et konkurrencemæssigt parameter, som resultatet af 

analysen lagde op til via de snævre sammenhænge mellem hvordan virksomhederne klarer sig på 

markedet og deres CSR-strategi, er der også i høj grad brug for at CSR bliver indfanget, 

diskuteret og konstant forbedret.  
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9 Bilag 

9.1 Tabel 1 - Jones, Nyland & Pollitt´s engagementsskema 

Level  Partners  
Definition and/or 

example  
Extent of Commitment  

Transnational  

International Organisation (e.g. UN/World Bank)  An international 
organisation that serves 
as a colloquium for 

international 

governments, such as the 
UN. 

Endorsement (indicating support for a 

program without specific details) = 1 Point  

 
Active noncommittee 

membership = 3 Points  

 
Active committee membership = 4 Points  

 

Resource Donation  = 1 additional point  
NGO (e.g. Red Cross)  

A non-governmental 
international 
organisation, such as the 
Red Cross. 

Academia  
Academia, research and 

scholarship 

MNCs  

Multinational firms, 
regardless of whether or 
not in the same industry.  

National  

National Government  National Government. 

National NGO  

A non-government 
national organisation, 
such as a national 
interest group or a 
union. 

National Institution (e.g. a Museum)  

A national institution, 
such as the South African 
Football Association. 

National Firm  

National firms ie those 
based pre-dominantly in 
South Africa 

Local  

Local Government  
Local-level government 

bodies such as councils. 

Endorsement = 1 Point  

 
Resource Loan  = 3 Points  

 

Resource Donation  = 4 Points  

Local Institution (e.g. Schools, hospitals)  
For example, libraries, 

hospitals and schools. 

Local Firm  

Firms that operate 
within a fairly limited 
geographical scope,i.e. 
not at the national level. 

Individual  

When there is an 
attempt to address 
people on an individual- 

by-individual basis, 
rather than a group 

by-group basis, for 

example, scholarships 
and sponsorship. 

Jones o. a., 2004 s.12 
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9.2 Tabel 2 - Markedsandele i Brasilien – alle 

kosmetikvirksomheder 

Cosmetics and Toiletries Company Shares by GBO Retail Value 2004-2008 

 

% retail value rsp 2004 2005 2006 2007 2008 

Natura Cosméticos SA  11.4 12.3 13.1 12.8 12.9 

Unilever Group  11.9 11.3 10.6 10.3 9.9 

Avon Products Inc  7.8 7.7 8.2 8.6 9.0 

Procter & Gamble Co, The  2.7 7.6 7.3 7.3 7.0 

Colgate-Palmolive Co  7.2 6.6 6.4 6.2 6.0 

Botica Comercial Farmacêutica Ltda  5.3 5.4 4.9 5.4 5.6 

L'Oréal Groupe  4.9 4.7 4.7 4.9 4.7 

Johnson & Johnson Inc  2.8 2.8 3.3 3.5 3.5 

Hypermarcas SA  - - - 0.4 1.9 

Beiersdorf AG  1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 

Grupo Bertin  0.2 0.2 0.5 0.4 1.2 

Phioteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Indubrascom Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda  1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 

Euromonitor International. (2009) 
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9.3 Tabel 3 - Virksomhedernes nøgletal 

 Opstarts 
år 

Datterselskaber/filialer Antal 
ansatte 

Omsætning Profit Årlig invest. i 
CSR/filantropi 

Loreal 
Internationalt 

1909 230 filialer (42 
fabrikker) 

67.500* 17.541,8 
mia. Euro* 

2,7 mia. 
Euro* 

18 mio. Euros* 

Loreal 
Brasilien 

1939 3 2000** 102,46 mio 
Euro*** 

31, 74 mio 
Euros*** 

Ikke oplyst 

Beiersdorf 
Internationalt 

1882 144 Over 
21.000 

5,97 
milliarder 
Euro 

911 mio 
Euro 

Ikke oplyst 

BDF 
Beiersdorf 
Brasilien 

1958 2 340 142 mio 
Euro 

- 5 
millioner 
Euro 

Ikke oplyst 

Natura 
Internationalt 

 

 0 (men salgskontor i 6 
latinamerikanske lande 
og Frankrig) 

1312 (heraf 
32 uden for 
Latin 
Amerika) 

84 mio. 
Euro 

- 32,5 
mio. Euro 

0 

Natura 
Brasilien 

 

1969 2 (+ 4 distributions-
centre) 

4.386 1350,3 mio. 
Euro 

868,8 mio. 
Euro 

22290425 Euro  

(R$ 
54.738.000) 

O Boticário 
Internationalt 

1985 
(Åbnede 
butik i 
Portugal) 

0 (men butikker i 
Portugal) 

0 12,6 mio. 
Euro 

Ikke 
oplyst 

0 

O Boticário 
Brasilien 

1977 1( + distributionscenter 
i São Paulo) 

1400 407,659 
mio. Euro 

123,13 
mio. Euro 

1 % af O 
Boticários 
overskud går  
til O Boticário 
Fonden. Ingen 
yderligere 
oplysninger. 
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9.4 Tabel 4 - Reciprocitetsskema 

 

                  Virksomhed 

 

Spørgsmål 

Loreal Beiersdorf Natura  O Boticário 

1. CSR-raporteringsmåde FLASH-version 

& HTML-version 

+ 

CSR-rapport 

(PDF format) 

Udskift af CSR-

web-site i PDF- 

format 

Integreret CSR- 

og årsrapport i 

PDF format + 

Omfattende 

CSR-info på 

website 

Ingen CSR-

rapport, men 

oplysninger på 

virksomhedens 

web-site og 

desuden på 

O Boticário 

Fondens web-

site+ årsrapport 

2. Let tilgængelige 

    CSR-infomation? 

Ja Middel Ja Middel 

3. Eksplicitte sociale 

værdier? 

Ja Nej Ja Ja 

4. Virksomhedsfond? Ja Fremgår ikke af 

virksomhedens 

website. 

Nej Ja 

5. Guide til ansøgning om 

økonomisk støtte til 

projekt på eng./port.? 

Ja, - kun på 

engelsk 

Ja, - kun på 

engelsk 

Ja, - kun på 

portugisisk 

Ja (via fonden), - 

kun på 

portugisisk 

6. CSR-informationer på 

engelsk og portugisisk? 

Engelsk og lidt 

portugisisk 

Kun på engelsk  Engelsk og 

portugisisk 

Kun på 

portugisisk 
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9.5 Tabel 5 – L’oréals partnerskaber 

 

PROJEKT- ELLER 

PARTERNERNAVN 

NIVEAU ORGANISATION TRISEKTOR 

PARTNERSKAB? 

EMNER STØTTEMÅDE 

Hairdressers against 
AIDS 

Globalt  UNESCO (reg. inst) og 
frisørsaloner 
(virksomheder) 

x Sundhed Initiativtager/leder. 

Produkt- eller 
materialedonation. 

Woman in Science  Globalt  UNESCO (Reg. Inst.) og 

Universiteter (off. Inst) 

x Uddannelse og 
kvinder 

Initiativtager/leder 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Sponsorat 

Responsible Supply 
Chanin Portal 

Globalt CSR Europe 
(virksomhedsorganisation) 

 CSR Knowhow 

Moralsk 

United Nations Bali 
Comuniqué 

Globalt FN (Reg. Inst) og andre 
virksomheder 

 Miljø Moralsk 

Global Council on 
Business Conduct 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Ethics and 
Compliance Officers 

Association 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

International 
Business Ethics 

Institute 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Institute of Business 
Ethics 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Anti-Corruption 
Commission of the 
International 
Chamber of 
Commerce. 

 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

World Business 
Council on 
Sustainable 
Development 

Globalt virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Roundtable on 
Sustainable Palm Oil 

Globalt Andre virksomheder og 
NGO (WWF) 

 CSR Moralsk 

Convention on 
Biological Diversity 

Globalt FN (int. Reg. inst.), lokale 
reg. inst., andre 
virksomheder, NGOer og 
universiteter (offentlig 
sketor org.) 

x Miljø Moralsk 
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Poznan Communiqué Globalt Andre virksomheder  Miljø Moralsk 

Carbon Disclosure 
Supply Chain 

Leadership Project 

Globalt Virksomhedsorganisation  Miljø Moralsk 

Hairdressers against 
AIDS 

Nationalt UNESCO (globalt reg. inst) 
Sociedade Viva Cazuza 
(NGO), frisør saloner 
(virksomheder) og 
National reg. inst (det 
brasilianske sundheds-
ministerium) 

x Sundhed Initiativtager/leder 

Produkt- eller 
materialedonation 

Woman in Science Nationalt UNESCO (int. reg. org) + 
brasilianske universiteter 
(off. Sekt.org) 

 

x Uddannelse Initiativtager/leder 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Sponsorat 

Kosmetikkurser og 
andre kurser for 
fattige 

Lokalt Instituto Criar de TV, 
Cinema e Novas Midias 
(NGO) 

 Uddannelse + 
fattigdom 

Produkt- eller 
materialedonation 

 Sponsorat  

Medarbejderdeltagelse 

Kosmetikkurser og 
andre kurser for 
fattige 

Lokalt  Spetaculu - Kunst og 
medie-skole (NGO)og 
UNESCO (global reg. inst) 
+ andre sponsorere  

x Uddannelse + 
fattigdom 

Sponsorat  

Knowhow  

Medarbejderdeltagelse 

Kompost-system i Rio 
de Janeiro 

Lokalt Affaldsfirmaet VENATIV + 
andre virksomheder 

 Miljø Sponsorat 

Commuity Trade 
Programme 

Lokalt Brasiliansk landbrugs-
koorporativ  

 Udvikling og miljø Fair trade 
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9.6 Tabel 6 - BDF Beiersdorfs partnerskaber 
PROJEKT- ELLER 

PARTERNERNAVN 

NIVEAU ORGANISATION TRISEKTOR 

PARTNERSKAB? 

EMNER STØTTEMÅDE 

The Global Reporting 

Initiative 

Globalt Virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

World Environment 

Center 

Globalt Virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Responsible Care Globalt Virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Efficient Consumer 

Response Europe 

Globalt Virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

European 

Partnership on 

Alternative 

Approaches to 

Animal Testing 

Globalt Virksomhedsorganisation + 

EU (global reg. org) 
x CSR Moralsk 

Casa NIVEA-

børnehjem 

Lokalt Lar do Caminho NGO  Børn og 

fattigdom 

Medarbejderdeltagelse 

Sponsorat 

Casa NIVEA- 

undervisning 

Lokalt Ayrton Senna Institute (NGO) 

og lokal reg. inst. 

x Uddannelse og 

fattigdom 

Medarbejderdeltagelse 

Sponsorat 

Jobtræning Lokalt IOCHPE fond (NGO)  Uddannelse og 

fattigdom 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Årlig dialogdag Lokalt Direkte med 

befolkningsgrupper 

(lokalsamfundet i Itaiba) 

 CSR Initiativtager/leder 

Knowhow 
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9.7 Tabel 7 - Naturas partnerskaber 
PROJEKT- ELLER 

PARTERNERNAVN 

NIVEAU ORGANISATION(ER) TRISEKTOR 

PARTNERSKAB? 

EMNER STØTTEMÅDE 

Global Reporting 
Initiative 

Globalt Virksomhedsorganisation  CSR  Moralsk 

Knowhow 

Union for Ethical 
BioTrade 

Globalt Virksomhedsorganisation  CSR  Moralsk 

UNEP- Climate 
Neutral Network 

 

Globalt Int. Reg. inst., 
internationale NGOer, 
internationale og 
nationale virksomheder, 
lokale reg. inst.  

x Miljø Moralsk 

Den sociale 
Iværksætterpræmie 

Globalt International NGO 
ASHOKA og virksomheden 
McKinsey + universiteter 

x Kvinder, CSR og 
iværksætteri 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Økonomisk donation 

Association Inter-
nationale pour la 
Protéction de la Pro-
priété Intellectuelle 

Globalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Asociación 
Interamericana de la 
Propriedad Industrial 

Globalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

World Federation of 
Direct Selling 
Associations 

Globalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Conselho de 
Empresários da 
América Latina 

Globalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Kurser om GRI-
standarederne for 
journalister/ 
Associação Brasileira 
de Comunicação 
Empresarial 

Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR  Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Associação Brasileira 
de Empresas de 
Vendas Diretas 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 
da Indústria de 
Higiene Pessoal, Per-
fumarias e 
Cosméticos 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 

das Indústrias de 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 
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Alimentação 

Associação Brasileira 
das Indústrias de 
Óleos Essenciais, 
Produtos Químicos 
Aromáticos, Fragrân-
cias, Aromas e Afins  

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 
das Companhias 
Abertas 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 
de Recursos 
Humanos  

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Brasileira 
da Propriedade 

Intelectual 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Associação Nacional 
de Pesquisa, Desen-
volvimento e 
Engenharia das 
Empresas Inovadoras  

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Fundação Nacional 
da Qualidade 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Fundo Brasileiro para 
a Biodiversidade 

Nationalt NGO  Miljø og 
biodiversitet 

Uspecificeret 

Fundação SOS Mata 
Atlância 

 

Nationalt NGO  Miljø Sponsorat 

GIFE Grupo de 
Institutos Fundações 
e Empresas 

 

Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR  Uspecificeret 

Instituto Brasileiro de 
Governança 
Corporativa 

Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR Uspecificeret 

Instituto de Estudos 
para o Desenvolvi-
mento Industrial 

 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Movimento Brasil 
Competitivo 

Nationalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

WWF Brasil 

 

Nationalt NGO  Dyrevelfærd Uspecificeret 
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Instituto Ethos  

 

Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR Moralsk 

Initiativtager/leder 

Amazon Forum 
Principles Letter 

Nationalt National NGO  Miljø og udvikling  Moralsk 

Natura Musical Nationalt Direkte med 
befolkningsgrupper 
(musikere) 

 Kultur Økonomisk donation 

AfroReggae 
Instituttet 

Nationalt NGO  Kultur og 
fattigdom og 
antiracisme 

Sponsorat 

23 Leverandør-
samfund/1895 
familier 

Nationalt Direkte med 
befolkningsgrupper/ 

landbrugskooperativer  

 Miljø, udvikling 
og fattigdom 

Initiativtager/leder 

Fair trade 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Produkt- eller 
materialedonation. 

Økonomisk donation. 

 Co2-neutral - Xingu Nationalt 3 NGOer: Instituto 
Socioambiental (ISA), 
Instituto Centro de Vida og 
Instituto de Manejo 
Florestal (Imaflora)+ 
direkte med lokal bef. + 
UNEP (Int. Reg.inst.) 

x Miljø, udvikling 
og fattigdom 

Sponsorat 

Co2-neutral Cantão Nationalt NGOen: Instituto Ecológica 

+ direkte med lokal bef. 
UNEP (Int. Reg.inst.) 

x Miljø, udvikling 
og fattigdom 

Sponsorat 

Co2-neutral- Porto 
Seguro 

Nationalt 7 NGOer (heraf 2 
internationale): Instituto 
BioAtlântica, The Nature 
Conservancy, Conservação 
Internacional, Instituto 
Cidade, Grupo Ambiental 
Naturezabela, Associação 
Nativos de Caraíva, 
Associação Comunitária 
Beneficente de Nova 
Caraíva og 
Skovbrugskorporativet 
Cooplantar/direkte med 
lokal bef.  + UNEP (Int. 
Reg.inst.) 

x Miljø, udvikling 
og fattigdom 

Sponsorat 

Formar Em Rede 

(Uddannelses-net) 

Nationalt  NGOerne Instituto Avisa Lá 
og Instituto Razão Social + 
andre virksom-heder + 
skoler (Off. Sektor Inst.) 

x Uddannelse Sponsorat  

Medarbejderdeltagelse 

Incentivo à Leitura  Nationalt NGOerne Ação Educativa, 
Alfabetização Solidária og 
Centro de Estudos e 

x Uddannelse Sponsorat  

Produkt- eller 
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(Læse-initiativ) Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação 
Comunitária + 1500 
folkeskoler (Off.Sekt. Inst) 

materialedonation 

Medarbejderdeltagelse 

Encontros de Leitura  

(Læse-møder) 

Nationalt NGO Centro de Educação e 

Documentação para Ação 
Comunitária + 248 skoler 

x Uddannelse Sponsorat 

Produkt- eller 
materialedonation 

Medarbejderdeltagelse 

Chapada Nationalt NGO Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa + 
folkeskoler fra 25 
kommuner (Off.sekt.Inst) 

x Uddannelse Sponsorat 

Cada Saber um Jeito 
de Ser (Hver 
videnskab på sin 
måde) 

Nationalt NGO Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária 
Apropriada + skoler (off. 
Sektor inst.) 

x Uddannelse Sponsorat 

Plante-DNA-bank i 
Rio de Janeiros 
Botaniske have 

Nationalt NGO Associação de 
Amigos do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 

 Miljø Sponsorat  

Knowhow 

Trilhas da leitura 

(Læse-stier) 

Nationalt Lokale reg. inst. (210 
kommuner) + folkeskoler 
(off. Sekt. Inst.) 

 

x Uddannelse Medarbejderdeltagelse 

Sponsorat 

Produkt- eller 
materialedonation 

Natura Campus+ 
Premio Natura 

Nationalt Nationale og 
internationale 
Universiteter (off. Sektor 
inst.) samt Ministeriet for 
videnskab og teknologi 
(National reg. inst.) og 
Uddannelsessekretariatet i 
São Paulo (Lokal reg. inst) 

x Uddannelse Initiativtager/leder 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Sponsorat 

Próximos lideres 

(Kommende ledere) 

Nationalt Off. Sektor inst. 
(universiteter) 

 Uddannelse Initiativtager/leder 

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

Sponsorat 

Kosmetikkurser for 
fysisk og psykisk 
svage kvinder 

Nationalt Off.sekt.inst. (hospitaler) + 
direkte med befolknings- 
grupper (svagtstillede 
kvinder) 

x Uddannelse Initiativtager/leder 

Knowhow 

Sponsorat 

Instituto Akatu Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR  Uspecificeret 

Co2-neutral - 
Paranapanema (SP) 

Lokalt Off. Sekt. Inst.: Instituto de 
Pesquisas Ecológicas + 
direkte med lokale bef.  
UNEP (Int. Reg.inst.) 

x Miljø, udvikling 
og fattidom 

Sponsorat 
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ParticipAção 

(Deltagelse) 

Lokalt 2 lokale off. Sekt. Inst. : 

Enheden for studier af 
offentlig politik på 
statsuniversitetet i 
Campinas og 
Uddannelsesdirektoratet i 
Cajamar 

 Uddannelse Sponsorat  

Medarbejderdeltagelse 

Nossa Língua Digital 

(Vores digetale 
sprog) 

Lokalt Off. Sekt. Inst.: Undervis-
ningsdirektoratet i 
Cajamar, NGO Klick 
Educação og flere 
virksomheder 

x Uddannelse Sponsorat  

Medarbejderdeltagelse 

Permanent Forum for 
Agenda 21 

Lokalt Lokale reg. inst.+ NGO 
Mata Nativa og 14 skoler 
(off. Sektor inst.) 

x Uddannelse og 
miljø 

Sponsorat  

Knowhow  

Medarbejderdeltagelse 

Programa de Coleta 
Seletiva 
(Affaldsstorterings-
programmet) 

Lokalt Lokale reg. inst.+ dirkte 
med lokal befolkningen 

x Miljø Sponsorat  

Knowhow  

Medarbejderdeltagelse 

São Paulo Fashion 
Week 

Lokalt Andre virksomheder  Kultur Sponsorat 

Agência de 
Desenvolvimento de 
Itapecerica da Serra 

(Udviklingskontoret i 
Itapecerica da Serra) 

Lokalt NGO  Udvikling Uspecificeret 

Associação Paulista 
de Propriedade 
Intelectual  

Lokalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Câmara Americana 
de Comércio de São 
Paulo 

Lokalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 

Instituto São Paulo 
Contra a Violência 

(São Paulo-
intstituttet mod vold) 

Lokalt NGO  Udvikling Uspecificeret 

Rede Social São Paulo Lokalt NGO  Udvikling Uspecificeret 

Sindicato da Indústria 
de Perfumaria e 
Artigos de Toucador 
do Estado de São 
Paulo 

Lokalt Virksomhedsorganisation   Uspecificeret 
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9.8 Tabel 8 - O Boticários partnerskaber 
PROJEKT- ELLER 

PARTERNERNAVN 

NIVEAU ORGANISATION TRISEKTOR 

PARTNERSKAB? 

EMNER STØTTEMÅDE 

Global Compact Globalt Int. Reg. inst. (FN)   CSR  Moralsk 

Estação Natureza- São 
Paulo 

Nationalt National reg. inst. (Kultur-
ministeriet), Off. Sekt. 
Inst.:(Universitet)   

+ 3 virksomheder 

x Miljø og oplysning Initiativtager/leder 

Produkt- eller 
materialedonation  

Sponsorat 

Estação Natureza-
Pantanal 

Nationalt National reg. inst. (Kultur-
ministeriet) og NGO 
(Instituto Homem 
Pantaneiro)  

x Miljø og oplysning Initiativtager/leder 

Produkt- eller 
materialedonation  

Sponsorat 

Fair trade  

Solidaritets-dukker 

Nationalt 4 nationale NGOer + direkte 
med lokal befolkning 

x Kvinder og 
fattigdom 

Initiativtager/leder 

Fair trade 

Medarbejderdeltagelse 

Undervisningsmateriale 
om klimaforandringer 

Nationalt Lokale Off. Sekt. Inst. 
(skoler i hele Brasilien) 

 Miljø og oplysning Initiativtager/leder 

Produkt- eller 
materialedonation 

Abrinq Nationalt National NGO  Børn Moralsk 

 Økonomisk donation 

Ethos Nationalt Virksomhedsorganisation  CSR  Moralsk 

Reserva Natural Salto 
Morato 

Nationalt Nationale og lokale Off. 
Sekt. Inst (universiteter 
og skoler) og NGOer 
(IABIN og SESC, 
UNICENTRO, Grupo 
Brasil Verde). 

x Miljø, 
biodiversitet,  

uddannelse og 
udvikling 

Sponsorat 

Knowhow  

Medarbejderdeltagelse 

Reserva Natural Serra 
do Tombador 

Nationalt International NGO (The 
Nature Conservancy og 
Miljøministeriet. 

x Miljø, 
biodiversitet og 
bæredygtig 
udvikling 

Sponsorat  

Knowhow 

Projeto Oásis Nationalt Lokal reg. inst (Kommunen i 
Apucarana)og andre 
virksomheder. 

x Miljø, 
biodiversitet  

og bæredygtig 
udvikling 

Sponsorat  

Knowhow 

Espaco do Olfato Nationalt Off.sekt. inst. (São Paulo 
Universitet) og 
virksomhedsorganisationen 
International Flavous and 
Fragrances 

x Kultur og 
oplysning 

Initiativtager/leder 

Sponsorat 

Den Botinaiske Have i Lokalt Off. Sektor inst.   Biodiversitet og Økonomisk donation 
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Curitiba oplysning 

Crescer (At vokse) Lokalt Lok.reg. inst. (kommunen)+ 
lokale Off.sekt. inst.(skoler) 

x Uddannelse Sponsorat 

Knowhow  

Medarbejderdeltagelse 

Initiativtager/leder 

Laboratório de Biologia 
Molecular 

Lokalt Off.sekt. org: Universidade 
Positivo 

 Uddannelse Økonomisk donation 

Essencia da vida – 
program for gravide 

Lokalt Kurser på virksomheden for 
medarbejdere og lokal- 
befolkningen 

 Kvinder, oplysning 
og sundhed 

Initiativtager/leder 

Sponsorat  

Medarbejderdeltagelse 

Knowhow 

S.E. R – programmet 
(frivilligt arbejde for 
medarbejdere)  

Lokalt Lokal NGO: Centro de Ação 
Voluntária de Curitiba 

  Udvikling Medarbejderdeltagelse 

Kommunalfonden for 
børn og unges 
rettigheder i São José 
dos Campos og i 
Curitiba 

Lokalt Lokal Offentlig sektor 
institution 

 Børn  Økonomisk donation 

Dukketeater Lokalt Lokal NGO: Associação 
Paranaense de Teatro de 
Bonecos 

 Kultur Sponsorat 

Espaço História da 
Farmácia 

Lokalt Off.sekt. org: Universidade 
Positivo 

 Kultur og 
oplysning 

Initiativtager/leder 

Sponsorat 

Knowhow 

Estação Natureza Lokalt National reg. inst. (Kultur-
ministeriet). 

 Miljø og oplysning Initiativtager/leder 

Produkt- eller 
materialedonation  

Sponsorat 

Knowhow 

Hora do Planeta 2009 Lokalt Lokal reg. inst. (Curitiba 
kommune) og global NGO 
(WWF) 

x Miljø og oplysning Uspecificeret 

Miljø-teater for 
folkeskoler 

Lokalt NGOen Giramundo + 

Lokale Off. Inst. (26 
folkeskoler) 

x Miljø, kultur og 
oplysning 

Økonomisk donation 
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9.9 Tabel 9 - Emneoversigt 

 Loreal BDF Beiersdorf Natura O Boticário 

Miljø 6  12 10 

Uddannelse 4 2 12 3 

Sundhed 2   1 

Fattigdom 2 3 7 1 

Udvikling 1  9 5 

CSR  8 5 8 2 

Børn  1  2 

Kvinder 1  1 2 

Iværksætteri   1  

Kultur   3 4 

Racisme   1  

Biodiversitet   1 4 

Oplysning    11 

Dyrevelfærd   1  
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9.10  E-mail-korrespondance med L’oréal i Brasilien 

 

Oi Iben, tudo bem? 

  

Já entregou sua tese de mestrado? Como foi avaliado? 

Espero que as minhas respostas tenham sido úteis para o seu estudo. 

Se você não se importar, gostaria de conhecer a sua tese. 

Este ano nós estamos trabalhando em várias ações de responsabilidade social e acho que seria útil conhecer uma 
tese sobre o assunto. 

Obrigada. 

Atenciosamente, 

 Isadora Belfort 

Comunicação Corporate - L'Oréal Brasil 

Tel: + 55 21-2131.6303 

 

Enviada em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2010 15:34 

Para: 'Iben Messell' 

Assunto: RES: Perguntas sobre sua CSR e sua empresa? 

  

Olá Iben, 

 Estes projetos com as ONGs são super recentes, foram iniciados há seis meses aproximadamente.  

Nós não temos nenhum representante da L´Oréal participando diretamente nestas escolas, e, pelo projeto ainda 
ser recém iniciado, ainda não temos nenhum aluno que conseguiu trabalho na Loreal Brasil. A idéia é tentar 
envolver não só os funcionários da L´Oréal, mas também os nossos diferentes stakeholders do setor de 
cosméticos, como nossos parceiros, clientes, fornecedores, etc., para que eles também ajudem na integração 
desses jovens no mercado de trabalho. 

 Cordialmente, 

 Isadora Belfort 

Comunicação Corporate - L'Oréal Brasil 

Tel: + 55 21-2131.6303 

De: Iben Messell [mailto:imessell@gmail.com]  
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Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2010 09:42 

Para: BELFORT Isadora 

Assunto: Re: Perguntas sobre sua CSR e sua empresa? 

 Olá Isadora 

 Muito obrigada pela informacões, que foram bem útis no meu tese mestrado.....e interesantes também! 

 Pelas releases não entendo se a Loreal Brasil está participando nos projetos "apenas" financeiramente (doacão de 
dinheiro) ou se participa de outras maneiras, - por exemplo se o pessoal que trabalham na Loreal também estão 
dando aulas nas duas escolas?   

Algum represantante da Loreal Brasil participa na direcão das duas escolas de arte? Ou têm alguns dos alunos que 
depois consegiram trabalho na Loreal Brasil? 

 Estou analisando a contribuicão das empresas de cosmética no Brasil, à sociedade brasileira como todo, atraves 
da teoria de capital social, e nesta maneira está sendo bem importante saber com quais oraganizacoes vocês 
colaborando e quais organizacoes vocês estão apoiando e de que maneira está apoiando/colaborando. - Então se 
tiver mais projetos que não estão mencionados na sua página web, gostaria muito de saber sobre isso. 

 Agradeco mais uma vez pela sua ajuda! 

 Atenciosamente 

Iben Messell 

Copenhagen Business School 

  

 2010/1/13 BELFORT Isadora <IBELFORT@br.loreal.com> 

Olá Iben Messel, 

 Obrigada pelo seu interesse pela nossa empresa. 

Respondendo às suas perguntas, a L´Oréal Brasil possui 1800 colaboradores. 

O nosso faturamento no ano de 2008 foi de 1,18 bilhões de reais. E em relação ao nosso profit, nós não temos 
autorização para falar os números. 

Sobre os nossos projetos de responsabilidade social, a L’Oréal está determinada a ser uma empresa cidadã 
exemplar e promove iniciativas em prol das mulheres e da ciência, apóia os mais vulneráveis e incentiva a 
educação. O Grupo está comprometido, através da Fundação Corporativa L’Oréal, em duas grandes parcerias 
internacionais com a UNESCO, o programa “Para Mulheres na Ciência” e o programa de educação preventiva 
“Cabeleireiros contra AIDS”.  

As ações a nível local são com as ONGs Spetaculu e Instituto Criar. Em anexo, seguem alguns releases sobre estas 
instituições. 

Espero ter ajudado. 

  

Atenciosamente,  
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 Isadora Belfort 

Comunicação Corporate - L'Oréal Brasil 

Tel: + 55 21-2131.6303 

 

De: Iben Messell [mailto:imessell@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 4 de janeiro de 2010 13:30 

Para: [BRASIL] Direcao de Comunicacao Corporate 

Assunto: Perguntas sobre sua CSR e sua empresa? 

 Estimados Senhores, 

 sou um estudante de lingua e ciencias sociais brasileiras, que está fazendo meu tese mestrado (na Copenhagen 
Business School) sobre a Responsaibilidade social das empresas de cosmética no Brasil. 

 Gostaria de saber se tiver alguem na sua empresa que poderia me ajudar responder algumas perguntas sobre sua 
empresa e sua responsibilidade social? 

 Primeiro gostaria de saber quantas pessoas trabalham na Loreal Brasil? E também os números da sua venda e seu 
profito por ano 2008 (no Brasil)? 

 Se tiver mais informacoes sobre seus projetos de responsabilidade social no Brasil também seria bem relevante 
pelo tese mestrado que estou escrevendo (já li o que é assecivel pela sua pagina web e seu reporte anual e reporte 
de responsabilidade social).  

-Especialmente me interesa saber quantas organizacoes e os nomes das ONGs e outras oraginizacoes brasileiras 
com quem voces estão colaborando sobre sua responsabilidade social? 

 Espero que possa me responder ou passar o nome e correio electronico de uma pessoa que possa me ajudar em 
breve como tenho que entregar o meu tese daqui a um mês já : - / 

  

Agadeco pela atencão e a ajuda. 

 Atenciosamante, 

 Sra. Iben Messell 
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9.11  E-mail korrespondance med BDF Beiersdorf i Brasilien 

 

Dear Iben Messell, 

Thank you for your email. 

Our Brazilian affiliate is BDF NIVEA LTDA: 

       Sales 2008: 142 million Euro 

       Profit after Tax: -5m€ 

       Employees: 179 

Please note that the sales figure includes sales to other group companies because we have production in Brazil. 

2009 figures will be published in March. 

If you need anything else, we are happy to help you. 

Kind regards, 

Olli Turunen 

Beiersdorf AG 

Investor Relations 

Tel: +49 40 4909 5000 

 

Von: Beiersdorf [mailto:www-server-bdf@news.beiersdorf.com] 

Gesendet: Sonntag, 17. Januar 2010 15:40 

An: Investor Relations /Beiersdorf 

Betreff: Treten Sie mit uns in Kontakt 

   ============================================== 

   Beiersdorf Contact 311679 WWW.BEIERSDORF.COM 

   ============================================== 

   Company..............: Copenhagen Business School 

   Salutation..............: Ms. 

   Firstname.............: Iben 

   Lastname................: Messell 

   ============================================== 



Side 89 af 98 

   Message: To Beiersdorf 

 

   I am a master-thesis student at Copenhagen Business School currently 

   reseaching about the cosmetic industry in Brasil. 

   I have not been able to find your sales and profit informations for 

   for your brasilian subsidary BDF Nivea Brasil anywhere. 

   Could you kindly inform me about how much you have sold and earned in 

   Brasil in 2008? 

 

   Best regards, 

   Iben Messell 

   Copenhagen Business School 
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