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"É melhor começar a nadar ou vai afundar como pedra, Pois os tempos estão mudando”.
(Bob Dylan)

“As ações das empresas ganharam uma inusitada dimensão. Tornaram-se ações de natureza
estratégica, com focos definidos, centrados nos clientes, na economia e no mercado. Suas
competências sociais são as razões diferenciais de seus negócios. Fazem o bem e o fazem

bem-feito”
(Francisco Paulo de Melo Neto e César Froes)
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                RESUMO

O presente trabalho consiste em uma abordagem sobre a relação do marketing com a atuação
social das empresas, dentro de uma nova tendência do mundo dos negócios de valorização de
assuntos relacionados à sociedade e ao meio ambiente. O seu objetivo principal consiste em
compreender como se dá relação do marketing com a atuação social empresarial no contexto
de três empresas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte que realizam investimentos
sociais. Para isso, busca-se analisar os tipos e características das ações sociais desenvolvidas,
avaliar as motivações e objetivos da realização de ações sociais, verificar a importância e
influência da atuação social na dinâmica das empresas, verificar o nível de conhecimento e
informação específicos nas áreas de marketing e de atuação social nas empresas e avaliar o
processo de comunicação (promoção e divulgação) da atuação social realizado pelas
empresas. O trabalho possui ênfase qualitativa, realizado através de um estudo de casos
múltiplos com perspectiva exploratória e descritiva. Seu campo de estudo é constituído por
três empresas locais com histórico de atuação social, com enfoque na entrevista pessoal com
os dirigentes. Constata que há uma imbricação do marketing com o social em todas as
empresas analisadas, sendo que a empresa A associa diretamente as suas atividades sociais e
ambientais com benefícios de diferenciação, competitividade, criação de valor, fidelidade,
relacionamentos, imagem, prestígio, posicionamento da empresa, retorno de vendas e
financeiro, além de benefícios no nível interno como maior motivação de seus funcionários e
retenção de talentos, não existindo rejeição ao entrelaçamento dos conceitos relacionados ao
marketing e ao social. Já na empresa B há rejeição em relacionar suas práticas sociais ao
marketing, sendo observado, após questionamentos posteriores, que existe a relação de forma
direta e indireta e que são realizadas divulgações dessas ações, contradizendo os argumentos
dos dirigentes de que as ações não seriam realizadas para gerar mídia. Mostra que na empresa
C, há também rejeição e contradição com relação aos conceitos relacionados ao marketing,
alegando-se que a imagem da empresa atrelada à sua atuação social não é utilizada em
benefício próprio, constatando-se que essa empresa divulga suas ações e beneficia-se
mercadologicamente delas. Assim, o estudo conclui que há uma tensão entre os conceitos que
envolvem o marketing e o social, na medida em que os discursos sejam enfáticos em negá-los
e a prática mostre contradição, tratando-se de uma questão de estudo complexa.

Palavras-chave: Marketing. Atuação social. Relação. Influência.
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              ABSTRACT

The present work is about a study of multiple cases with exploratory and descriptive
perspective and qualitative emphasis. Its field of study is constituted by three local companies
with description of social performance, with emphasis in the personal interview with the
controllers. Its main objective consists of understanding as it has occurred the marketing
relation with the enterprise social performance in the context of these companies located in
the State of the Rio Grande do Norte who carry out social investments. For this, it has
searched  to analyze the types and characteristics of the developed social actions, to evaluate
the motivations and objectives of the accomplishment of social actions, to verify the
importance and influence of the social performance in the dynamics of the companies, to
verify the level of specific knowledge and information in the areas of marketing and social
performance in the companies and to evaluate the process of communication (promotion and
spreading) of the social performance carried out by the companies. It has been   verified that
the company A directly associates it its social and ambient activities with differentiation
benefits, competitiveness, creation of value, loyalty, relationships, image, prestige,
positioning of the company, sale and financial return, beyond benefits in the internal level as
bigger motivation of its employees and retention of talents, not existing rejection to the
interlacement of the concepts related to the marketing and the social one. Already in company
B rejection in relating its practical social to the marketing, being observed after posterior
questionings, that the relation of direct and indirect form exists and those divulgations of these
actions are carried out, contradicting the arguments of the controllers of that the actions would
not be carried out to generate media. In company C, it been verified rejection and
contradiction with relation to the concepts related to the marketing, alleging itself that the
image of the harnessed company to its social performance is not used in proper benefit,
evidencing itself that this company divulges its action and is marketable benefited, even so is
not this the main objective of its social programs. It has concluded that the association of
these two concepts is positive and favorable to the development of the businesses and the
social actions of the companies, legitimizing them and benefiting the involved company,
groups in the actions and the society that profits socially from the private social involvement
in the social matters.

Key-words:  Marketing, social performance. Relation. Influence.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Visão Geral

O processo de globalização econômica e a conseqüente liberalização das fronteiras

comerciais entre os países têm trazido mudanças significativas para o ambiente de negócios,

como maior facilidade de acesso a novos mercados, intensificação do consumo no mundo e

alta competitividade. A orientação das empresas para o mercado global, seja atuando no

mercado externo ou interno, tem levado as mesmas à busca constante por competitividade e a

seguir padrões mais rigorosos de ética, respeito ao ser humano, à cultura alheia e ao meio

ambiente. Esta dinâmica propicia o surgimento de novas práticas gerenciais e disseminam-se

discussões acerca da relação empresa e sociedade, do comércio justo, do envolvimento

empresarial com o crescimento social, apoio a causas sociais e ambientais, prêmios para

empresas consideradas responsáveis e crescente discussão na mídia e em órgãos

representativos das empresas sobre questões ambientais, sociais e éticas.

Essa nova tendência do mundo dos negócios vem ganhando força atualmente

certamente em decorrência da premissa de que as obrigações das empresas não restringem-se

às contribuições  legais, e das pressões da sociedade, especialmente de organizações da

sociedade civil, por uma maior participação das empresas no desenvolvimento social, já que

as mesmas são agentes ativos do desenvolvimento econômico e tem capacidade financeira

para realizar mudanças sociais ou, ao menos, amenizar problemas sociais.

O discurso e a prática em torno da responsabilidade social empresarial, no entanto,

não consistem em novidade haja vista a existência dessas noções já no Século XIX na Europa

e nos Estados Unidos em que havia a idéia de filantropia empresarial promovida

principalmente pela monarquia que concedia benefícios às empresas que prometessem

melhorias públicas, tendo o conceito de responsabilidade social empresarial se desenvolvido

na década de 1960, a partir de trabalhos pioneiros como os de Bowen e Galbraith, entre outros

(ASHLEY, 2005), a novidade mencionada consiste na evolução da concepção de ação

altruística da pessoa do empresário para a noção de filantropia como estratégia empresarial,

conforme argumenta Smith (1995 apud MENDONÇA; SCHOMMER, 2000), sendo incluída

no processo estratégico da empresas.
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Em um ambiente de alta concorrência, grande diversidade de produtos e serviços,

ciclo de vida de produtos cada vez menores, avanços tecnológicos, maior exigência dos

clientes, entre outros fatores, tem-se na criação de valor torna-se uma das vertentes mais

destacadas da relação cliente-empresa. Como uma possível forma de criação de valor para os

clientes tem-se a gestão com foco no social, na ética, no respeito ao meio-ambiente e aos seus

stakeholders, além de ações sociais em favor da comunidade. 

A sociedade está mudando seus conceitos e valores exigindo a mesma postura das

empresas que, por sua vez, precisam corresponder a esta tendência. O marketing tem sido

fortemente influenciado por essa evolução, consistindo em uma nova orientação chamada por

Kotler e Keller (2006) de marketing holístico.

Neste sentido, muitas empresas têm adotado programas sociais como parte de sua

responsabilidade com a sociedade. Essas ações a médio ou longo prazo podem trazer

benefícios tangíveis e intangíveis para as empresas, haja vista o interesse da sociedade nestas

questões. Esta tendência é observada por Alsop (2002 apud KOTLER E KELLER, 2006, p.

712) o qual afirma que tem sido cada vez mais comum as pessoas desejarem informações a

respeito do histórico de responsabilidade social e ambiental das empresas e, com base nisso,

comprar delas, investir nelas e trabalhar nelas.

Para fins desse estudo foi delimitado o termo atuação social, que incluem projetos

e programas que, conduzidos pelas organizações de maneira sistemática e sob uma

perspectiva estratégica empresarial, apóiam causas de interesse público (questões sociais e

ambientais) orientadas sob a perspectiva de responsabilidade social e/ou do marketing

socialmente responsável, fazendo parte de seu processo de gestão e envolvendo a percepção

de todos os stakeholders (MELO NETO; FROES, 2001).

 Assim, o presente trabalho visa a conhecer a relação do marketing com a atuação

social empresarial no contexto corporativo de três empresas locais (Rio Grande do Norte),

através de um estudo qualitativo de casos múltiplos, objetivando obter maior profundidade de

análise dessa relação junto aos gestores dessas empresas.

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, constituída de um

capítulo introdutório composto por contextualização e problema, justificativa, objetivos,

variáveis e delimitações da pesquisa. O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica

que dará suporte para o desenvolvimento do tema em que são abordados temas relacionados

ao marketing e à atuação social das empresas. Já o terceiro capítulo compõe-se da

metodologia empregada no trabalho, apresentando o tipo de pesquisa, a abrangência do

estudo, o método de coleta de dados e a forma de análise de dados. O quarto capítulo
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apresenta a análise e discussão dos resultados do estudo e, por último, o quinto capítulo em

que são expostas as conclusões do trabalho.

1.2 Contextualização e Problema

Nos últimos anos a idéia de contribuir com o crescimento social por parte das

empresas vem ganhando importância no Brasil principalmente pela influência de empresas

estrangeiras que adotaram uma postura de responsabilidade social e ética, principalmente a

partir de 1980, tendo aumentado nos anos 90. Neste contexto, alguns termos se tornaram

usuais, como cidadania corporativa, ética empresarial, responsabilidade social corporativa,

gestão responsável, filantropia empresarial, investimento social privado, etc. e têm sido cada

vez mais freqüentes na mídia e nos discursos que envolvem as empresas. Cresce também o

chamado Terceiro Setor, entidades mantidas por recursos privados, mas com finalidade

pública, o qual reivindica das empresas e governo uma atuação mais efetiva nas questões

sociais e ambientais e é considerado por vários autores como a alternativa às deficiências do

sistema público.

Em muitos países há organizações especializadas em promover e apoiar a gestão

social das empresas, por exemplo na Inglaterra há o Business in the community, já nos Estados

Unidos há o Business for social responsibility, bem como o Saatchi & Saatchi cause

connection, na Espanha há a Fundación empresa y sociedad e no Brasil há, entre outros, o

Grupo GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas e o Instituto Ethos de empresa e

responsabilidade social, que em 1997, época em que foi fundado, tinha 11 empresas sócias e

hoje conta com cerca de 1120 empresas sócias, o que evidencia a importância que o assunto

vem tomando (MENDONÇA; SCHOMMER, 2000; LEITE; SILVA, 2002; PRINGLE;

THOMPSON, 2000).

Em relação ao envolvimento de empresas brasileiras em investimento na área

social, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA,

2005) nas regiões Sudeste e Nordeste, onde se concentram 70% das empresas do país, 70% do

PIB nacional e 78% das pessoas que vivem em situação de pobreza, houve um crescimento de

35% da atuação social das empresas do nordeste e 6% na região sudeste, em que a atuação já

é consolidada, em relação à pesquisa anterior concluída em 2002. Estes resultados denotam a
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importância que vem sendo dada à essa questão, que gradativamente vem se fortalecendo em

todo o Brasil.

No que diz respeito ao comportamento do consumidor quanto à postura social das

empresas, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, Indicador Opinião Pública e Jornal

Valor Econômico, há clara demonstração de receptividade por parte do consumidor à

divulgação das ações das empresas, pois de acordo com a pesquisa o mesmo sente-se no

poder de interferir na maneira com que a empresa atua de forma responsável (76% dos

respondentes), e grande parte também se interessa em conhecer mais os meios que algumas

empresas estão utilizando para serem socialmente responsáveis (72%). Contudo, indagados se

prestigiam as empresas socialmente responsáveis, uma pequena parcela respondeu

positivamente (17%), o que denota a necessidade de evolução no comportamento do

consumidor brasileiro na prática (INSTITUTO ETHOS, 2004).

Essas atitudes, embora embrionárias no Brasil, já são bem consolidadas

principalmente em países desenvolvidos como Austrália em que 53% aderem efetivamente a

produtos/serviços de empresas consideradas responsáveis; no Canadá esse índice chega a 44%

bem como nos Estados Unidos (44%); já na Alemanha esse índice é de 40%. No ranking de

21 países em que é realizada a pesquisa, o Brasil situa-se em 12 (Décimo segundo lugar)

(INSTITUTO ETHOS, 2004).

Os consumidores, portanto, têm dado importância às atividades sociais da empresa

no Brasil e, em países desenvolvidos, talvez pela consciência da importância das práticas de

responsabilidade social ou pelo estágio mais avançado em que suas organizações se

encontram esse prestígio efetivamente se dá, aderindo a produtos e serviços advindo de

empresas consideradas responsáveis e/ou que apóiam causas relevantes (Alsop, 2002 apud

KOTLER E KELLER, 2006; INSTITUTO ETHOS, 2004; LEITE; SILVA; CAÑADILLA,

2004).

De acordo com Schommer, Rocha e Fisher (1999), a noção de filantropia

empresarial ainda desperta, no Brasil, um certo preconceito, pois costuma ser associada a

motivações religiosas e a práticas assistencialistas, fato que dificulta o processo de associação

dessas ações ao negócio da empresa. Sabe-se que no contexto empresarial, a área funcional

que apresenta maiores problemas em relação à ética é o marketing (TSALIKIS; FRITZCHE

1989; ANDREASEN, 2002), sendo esta outra dificuldade encontrada, por haver um certo

desgaste do conceito do marketing no Brasil. Assim a associação do marketing e atuação

social no Brasil ainda é limitada (MENDONÇA; SCHOMMER, 2000). Essa tendência

também é verificada em estudo realizado pelo Instituto de pesquisa econômica aplicada
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(IPEA, 2005) em que 60% dos empresários alegam que as ações sociais fazem parte da

estratégia da empresa, mas apenas 9% têm essa atribuição devidamente formalizada ou com

orçamento próprio e 73% não realiza qualquer divulgação dessas ações.

Para o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2006), principal

entidade promotora da gestão social no país, a prática da gestão social das empresas

demonstra que um programa social só traz resultados positivos para a sociedade, e para a

empresa, se for realizado de forma autêntica. Sendo necessário que a empresa tenha a cultura

da responsabilidade social incorporada às suas atividades. Desenvolver programas sociais

apenas para divulgar a empresa, ou como forma compensatória, não traz resultados positivos

sustentáveis no longo prazo. Porém, as empresas que incorporarem os princípios e os

aplicarem corretamente, podem ser sentidos resultados como valorização da imagem

institucional e da marca, maior lealdade do consumidor, maior capacidade de recrutar e

manter talentos, flexibilidade, capacidade de adaptação e longevidade.

A partir dessa discussão propõe- se a seguinte questão:

Como se dá a relação do marketing com a atuação social empresarial no

contexto de empresas locais que realizam investimentos sociais?

1.3 Justificativa

O marketing e sua relação com ações sociais, em foco neste estudo, consiste em

uma nova orientação de estudo do mundo dos negócios direcionada pela tendência mundial de

valorização de assuntos relacionados à ética, responsabilidade social, preservação ambiental,

respeito à cultura e demais assuntos relacionados ao homem e ao ambiente, fruto do

amadurecimento das economias ocidentais. Atividades empresariais voltadas para a área

social podem ser compatíveis com o marketing, já que os consumidores reagem positivamente

à empresas que optam por exercer uma atividade de contribuição social, como já explicitado,

além disso, tem sido cada vez mais comum as empresas associarem as atividades voltadas

para a área social como parte de seus negócios, complementando suas metas estratégicas

(ASHLEY, 2005; MELO NETO E FROES, 2001; ANDREASEN (2002).
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 Um dos motivos que estabelecem a escolha do tema diz respeito ao fato de no

Brasil haver certa dificuldade na associação de ações no campo social das empresas e

marketing, além de ser uma abordagem nova relacionada à ação social das empresas, carente

de estudos em nível nacional e local e também pelo fato de que pretende-se aprofundar

conhecimentos a respeito de temas envolvendo o marketing e o social, e especializar-se na

área.

O presente estudo se justifica no nível social, pois mostra casos práticos e reais de

empresas que têm desenvolvidos suas ações e disseminando-as, para ao mesmo tempo em que

beneficiam-se mercadologicamente também auxiliam no desenvolvimento social.  A

disseminação de trabalhos dessa natureza pode ser extremamente positiva, pois chama

atenção de outras empresas para o envolvimento com questões sociais. Neste sentido,

comunidades que sofrem de inúmeras mazelas podem ser beneficiadas pelas ações das

empresas, promovendo um desenvolvimento local e regional sustentável. As práticas de ações

sociais podem ajudar a reduzir disparidades sociais e melhorar a vida de muitas pessoas,

considerando a quantidade de 53,9 milhões de pobres e indigentes existentes no País,

conforme atesta o IPEA (2005). Sabe-se da dificuldade do governo brasileiro em implementar

políticas públicas eficazes, especialmente no que diz respeito a questões sociais cruciais

diversas, como analfabetismo, problemas de saúde pública, como tabagismo e alcoolismo,

fome, miséria, devendo haver, segundo estudiosos, uma parceria entre governo, empresas e

ONG’s ou OSC’s (organizações da sociedade civil) para resolução desses problemas. Esses

fatos também tendem a influenciar e aumentar reivindicações acerca de investimento privado

no plano social.

Este trabalho mostra-se viável pela importância que assuntos relacionados a

atuação social vêm tomando atualmente, ocupando importância prática nas empresas e o

crescimento da conscientização por parte dos gestores de que as empresas têm um papel mais

importante do que apenas suas contribuições legais, gerando maior preocupação com questões

sociais e ambientais, além disso, há atualmente maior sensibilidade da sociedade em geral

diante de problemas sociais. O marketing, como se sabe, está ligado ao consumismo e nasceu

do sistema capitalista de produção, sendo o mesmo necessário para o sucesso de qualquer

negócio, já que fundamenta-se na idéia de identificar e atender as necessidades dos

consumidores melhor que os concorrentes, gerando a satisfação dos mesmos. O marketing

aliado a ações sociais traz benefícios para todos os envolvidos, para a empresa, que pode

adquirir uma maior visibilidade, melhor imagem, além de outros benefícios, benefícios para a
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causa, organização social beneficiada ou comunidade beneficiada e para os consumidores que

sentem-se parte desse processo de investimento social.

Os consumidores estão atentos e interessados nessa realidade que permeia a prática

empresarial. Essa ligação entre marketing e social, no entanto, tem sido menos presente do

que deveria nas discussões acadêmicas e pesquisas. Segundo Leite e Silva (2002), em uma

avaliação da produção científica do ENANPAD, constatou-se que temas relacionados ao

marketing e ao social, conjuntamente, vem tendo uma baixa representatividade de produção, o

que evidencia a necessidade de mais estudos na área. O presente trabalho também

proporciona uma discussão a respeito da associação de capacidade de gestão social das

empresas com sua estratégia de negócios, a qual tende a criar valor para a empresa, já que

tornou-se cada vez mais difícil manter uma posição favorável nos atuais mercados

globalizados, onde vigora a alta competição entre empresas, altos custos de promoções,

consumidores menos fiéis às marcas, produtos tornando-se cada vez mais commodities, e

margens de lucro são menores, não resta outra saída a não ser criar valor. Assim, as ações

sociais das empresas poderiam satisfazer esses distintos interesses.

1.4 - Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Compreender como se dá relação do marketing com a atuação social empresarial

no contexto de empresas locais que realizam investimentos sociais.

1.4.2 Objetivos específicos

a) Analisar os tipos e características das ações sociais desenvolvidas;

b) Conhecer as motivações e objetivos da atuação social;

c) Verificar a importância e influência da atuação social na dinâmica da empresa;
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d) Conhecer o nível de conhecimento e informação específicos nas áreas de

marketing e de atuação social na empresa;

e) Verificar o processo de comunicação (promoção e divulgação) da atuação

social realizado pela empresa.

1.5 - Variáveis de estudo

Objetivo Variáveis de estudo

Analisar os tipos e características das ações sociais
desenvolvidas

Tipos de recursos, Freqüência das ações, Públicos
atendidos, Áreas de atuação, Critérios de escolha,
Evolução, Avaliação dos resultados sociais, Origem
dos recursos, Planejamento das atividades sociais,
Projetos/Perspectivas.
Estas variáveis procuram demonstrar todos os aspectos
e particularidades concernentes às ações sociais
desenvolvidas pelas empresas.

Avaliar as motivações e objetivos da realização de
ações sociais

Motivos atuais; fatores determinantes; resultados
esperados, resultados percebidos;
Estas variáveis procuram avaliar as motivações,
objetivos e satisfação dos gestores com a
implementação de programas de ações sociais
desenvolvidos pela empresas.

Verificar a importância e influência efetiva das
ações sociais na dinâmica da empresa

Projeção da imagem, Prestígio junto à opinião pública,
Nível interno da organização, Maior nível de aquisição
de clientes, relacionamentos, Maior nível de
retenção/fidelidade de clientes, posicionamento,
Influência no diferencial competitivo, Influência em
maior retorno financeiro e/ou vendas.
A partir desses aspectos pode-se conhecer a relação das
ações sociais com as vantagens mercadológicas das
ações sociais em médio e longo prazo de acordo com a
visão dos gestores.

Verificar o nível de conhecimento e informação
específicos nas áreas de marketing e de ações
sociais desenvolvidos pela empresa

Conhecimento de Marketing, Importância do
Marketing, atualização, Marketing Social.
Esse objetivo visa conhecer a prática da empresa com
relação ao marketing, bem como a capacitação e
atualização do dirigente em relação ao marketing e sua
dimensão social.

Avaliar o processo de comunicação ((promoção e
divulgação)) das ações sociais realizadas pelas
empresas

Importância da divulgação, Meios, Freqüência,
Destinatários.
Essas variáveis permitem estabelecer as características
do processo de comunicação das ações sociais pela
empresa.

Quadro 1 – Variáveis de estudo
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1.6 Delimitações da pesquisa

O marketing consiste em uma filosofia de negócios que tem sido cada vez mais

importante para as empresas, embora não tenha tido ainda o seu conceito se alastrado e

vivenciado pela maioria delas. O marketing com foco no social consiste numa tendência ainda

em processo de desenvolvimento, em virtude desse fato, optou-se por não utilizar o termo

marketing social, apesar de ser pertinente ao tema, contudo o mesmo vislumbra, em seu

conceito original, aplicação das ferramentas do marketing tradicional visando a mudança de

comportamento, o que exige políticas sociais efetivas, podendo ser em parceria com o

primeiro e o terceiro setor, entretanto não é esse o foco desse estudo.

A presente pesquisa restringe-se ao momento atual em que as crescentes

manifestações da sociedade por mudanças sociais tornam o marketing e sua dimensão social,

quando utilizado com responsabilidade e coerência com os valores da empresa, numa forma

de colaborar com o desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, obter um valor adicional que

pode se tornar uma diferenciação em meio ao competitivo mercado globalizado.

Outro aspecto que delimita o foco da pesquisa diz respeito ao fato de que a mesma

restringe-se ao Estado do Rio Grande do Norte, onde estão localizadas as empresas estudadas,

não tendo sido possível por questões de tempo e de custo estender o estudo para além das

fronteiras estabelecidas.

É analisado essencialmente um aspecto, a interação marketing e a atuação social

empresarial, dentro de um universo complexo de assuntos e variáveis relacionados à dimensão

social das empresas, bem como da filosofia de marketing, sem a pretensão de criar teorias ou

alterar outras já existentes, ao contrário, ressaltando a importância de se continuar realizando

trabalhos aprofundados sobre o tema.
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2 – UMA ABORDAGEM TEÓRICA DE MARKETING E ATUAÇÃO SOCIAL

EMPRESARIAL

Este capítulo desenvolve a abordagem conjunta das três principais dimensões que

envolvem o trabalho e estabelecem os fundamentos conceituais do mesmo. Constam, assim,

os principais aspectos conceituais do marketing que engloba a processo de evolução do

conceito de marketing até os dias atuais, os principais aspectos conceitos pertinentes ao

marketing, o desenvolvimento do conceito de marketing no Brasil, marketing social e

marketing relacionado a causas; as definições e evolução de conceitos de ações sociais

empresariais, responsabilidade social corporativa e o terceiro setor da economia; e a evolução

e características da indústria brasileira e potiguar, já que estas últimas estarão em estudo na

presente pesquisa.

2.1 Concepções do Marketing

Nesta primeira sessão serão apresentados os aspectos conceituais do marketing,

o que engloba a evolução do marketing na primeira parte e conceitos essenciais pertinentes ao

marketing na segunda parte.

2.1.1 O Marketing como Instrumento de Busca de Lucro para uma Orientação Social

Em toda sua trajetória, o marketing encontra-se em sua fase mais ligada ao social,

embora este estágio esteja em processo embrionário, consiste num avanço ao considerar-se

que o mesmo nasceu de uma perspectiva voltada ao lucro, como pode ser observado adiante.

Estudos históricos demonstram que em 2100 antes da era de Cristo já havia

pessoas que realizavam trocas comerciais pelo mundo, ou seja, as atividades que originaram o

marketing moderno datam de tempos remotos, entretanto, o conceito de marketing como

filosofia se desenvolveu nos anos 1950, segundo Webster (1978), tendo alcançado a partir de
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então um enfoque mais abrangente direcionado à satisfação dos desejos e necessidades dos

clientes.

As mudanças ocorridas ao longo dos anos nas esferas econômicas, sociais e

políticas direcionaram novas atividades e novas orientações de atuação do marketing, o qual é

um processo social e gerencial que deve estar em constante interação com os consumidores e

com o mercado, de acordo com Kotler e Levy (1969 apud Mazzon, 1981). A primeira etapa

desse processo de desenvolvimento do conceito de marketing, a filosofia da produção, de

acordo com Madruga et al. (2004) perdurou desde a Revolução Industrial até meados dos anos

30 nos Estados Unidos, em que os produtos deixaram de ser artesanais para serem feitos em

série. Já na Europa essa filosofia teria predominado até após a Segunda Guerra mundial.

Durante esta orientação de negócios, conforme McCarthy e Perreault (1997) havia escassez de

produtos em virtude da baixa capacidade de produção, o que levava as empresas a fabricarem

o que podiam, além do mais, esses produtos eram bastante específicos não havendo, portanto,

grandes alternativas de escolhas para os consumidores.

Segundo os autores mencionados anteriormente, a partir de 1930, período em que

as empresas adquiriram maior capacidade de produção, começou a surgir a preocupação com

a concorrência, deixando então de haver a excessiva preocupação com a produção para haver

também preocupação com a conquista de consumidores. No competitivo mercado americano

prevaleciam instrumentos de promoção como propaganda, publicidade, merchandising, venda

pessoal, entre outros instrumentos.  Era a fase da venda, caracterizada pela ênfase em vender

o que era produzido, mas sem existir um departamento específico que cuidasse disso.

Existiu, ainda, no processo de evolução do conceito marketing, conforme

argumenta Sandhusen (1998), a filosofia do departamento de marketing, em que continuava a

haver oferta superior a demanda, necessitando então de um departamento que conciliasse as

ações de produção, pesquisa, aquisição e vendas no planejamento de campanhas de vendas.

Contudo, ainda permanecia a ênfase em encontrar os clientes para vender seus produtos, sem

a preocupação na identificação e satisfação de suas necessidades.

Para o mesmo autor citado anteriormente chegou-se à filosofia do conceito de

marketing em meados dos anos 50, tendo como principais fatores desencadeadores os

aumentos contínuos de produtividade aliados à quedas de renda e demanda ocasionadas pela

recessão de 1930,  o que levou as empresas a buscarem conhecer melhor os clientes, para

produzir bens e serviços que pudessem satisfazê-los e, assim, conseguir lucratividade. Essa

filosofia difere das demais pelos seguintes motivos: Por estabelecer a missão da empresa pelo

que a mesma proporciona aos seus clientes, como satisfação e benefícios e não pelo que
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produz e vende; Ênfase na comunicação bilateral, como forma de conhecer as necessidades e

desejos dos clientes, para, com isso, satisfazê-los; Ênfase no planejamento a longo prazo e no

curto prazo, mas com o objetivo de lucro através da satisfação de consumidores; e Foco na

integração de todos os departamentos com o marketing para, assim, conseguir os objetivos de

lucro da empresa.

Já havia neste contexto de evolução do conceito de marketing a idéia da interação

mercado-sociedade, conforme argumenta Mazzon (1981), mas foi a partir do final da década

de 1950 que o marketing passou a ser visto como um processo social e no final da década de

1960 passou a ser visto como um processo societal (A orientação do Marketing Societal, na

opinião de Kotler (1998), exige que as empresas incluam considerações sociais e éticas em

suas práticas de marketing. Assim, deve haver um equilíbrio entre três fatores conflitantes:

lucros para a empresa, satisfação dos desejos dos consumidores e interesses públicos), onde as

suas funções passaram a ser vistas interrelacionadas com a sociedade, no sentido de que as

empresas não poderiam realizar suas atividades sem prestar contas de suas conseqüências para

a sociedade.

Atribui-se a Kotler e Levy, conforme afirma Cobra (1985), o desenvolvimento da

concepção social do marketing, através de artigos publicados no final da década de 1960, em

que os limites do marketing passaram a incluir organizações não lucrativas e as dimensões

sociais do marketing começaram a configurar-se. Nesta época, o Journal of marketing passou

a dedicar atenção especial às mudanças sociais e ambientais, o que tornou a concepção do

marketing voltada para o plano social irreversível. A Kotler também é atribuída a organização

do conceito de marketing em 1960, que teria conseguido reunir de forma clara e objetiva os

pontos principais do pensamento mercadológico, pois até ele produzia-se e promovia-se para

vender, e as definições do que seria o marketing não eram delimitadas. Outro autor de grande

importância para o desenvolvimento do conceito do marketing foi Jerome McCarthy, o qual

apresentou o conceito dos “4 Ps” afim de melhor organizar as diversas variáveis envolvidas

no processo de decisão de compra. Os “4 Ps” formam o composto de marketing e representam

quatro importantes variáveis do marketing, que são Produto, Praça (ou Ponto-de-venda),

Promoção e Preço.

Já na década de 1970, além do marketing ter estabelecido a sua relação com a

sociedade em geral, as suas atividades ou ferramentas passaram a ser vistas como um

processo aplicável a todos os tipos de instituições, dando origem ao conceito de marketing
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social (MAZZON, 1981). Foi quando a expressão marketing social foi utilizada pela primeira

vez, em 1971, por Kotler e Zaltman, em um artigo publicado no Journal of Marketing, cujo

título é Social Marketing: An Approach to planned Social Change.

Paralelamente à essa evolução do marketing, no que concerne às estratégias de

construção de marcas, Pringle e Thompson (2000) mencionam que há três etapas no processo

de evolução dessas: Onda racional, onda emocional e onda espiritual.

A primeira “onda”, a racional, iniciou-se no pós-guerra com o advento da

televisão comercial em que a propaganda era influenciada por profissionais de marketing

direto, a qual teria evoluído de uma arte de vender por meio de anúncios em jornais ou

revistas a praticamente fazer da propaganda uma ciência. Os comerciais dessa época

procuravam posicionar os produtos demonstrando os atributos físicos desses produtos

exaustivamente, com grande quantidade de propaganda veiculada na televisão. Para os autores

citados, essa forma de divulgação ainda é utilizada e, embora seja considerada uma forma de

divulgação importante, não é suficiente atualmente para o processo de formação de uma

marca.

A segunda “onda” no processo de construção de uma marca refere-se à emocional,

que teria se evidenciado na década de 1960, quando os psicólogos behavioristas começaram a

ter um maior envolvimento nesta área. Houve uma tendência a adotar um enfoque

humorístico, irônico e inteligente, considerando o fator emocional nas campanhas e não

apenas os atributos físicos e isolados, o que direcionou a propaganda para uma abordagem

mais amena e leve, e a partir daí para a associação dos produtos e serviços ao estilo de vida,

aos benefícios finais em termos emocionais ao invés da satisfação física proposta pela “onda”

racional. Na “onda” emocional, a mensagem era captada não apenas por meio da percepção

do emissor e do meio usado para enviá-la, mas também da auto-percepção dos receptores.

Passou a ter uma mistura entre propaganda da “onda” racional e emocional. Segundo os

autores, há sustentação atualmente para os dois tipos de apelo, contudo, observou-se que no

final da década de 1980 os tipos de propaganda com enfoque emocional já eram dominantes.

A década de 1980 foi marcada por crises econômicas e políticas em todo o

mundo, bem como pela saída do poder de líderes políticos de centro-direita que dariam espaço

para um cenário político mais democrático e humanista.  Esta década é considerada pelos

autores como precursora da chamada “década humanitária”, ou seja, a década de 1990. Esta

transição culminou num momento propício para uma nova era de compartilhamento e

respeito, com campanhas voltadas para preservação do meio ambiente, associadas a marcas de
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empresas, com posicionamento atrelado à valores como respeito e ética, os quais

ultrapassariam valores como sofisticação, por exemplo, próprios da “onda” emocional.  Esta

tendência culminaria na terceira “onda”, a espiritual, que teria como enfoque o

desenvolvimento da dimensão espiritual das marcas.

Dois casos de empresas americanas, ilustram essa tendência. Um deles, que

ocorreu no início da década de 1990 diz respeito à proprietária de uma rede de cosméticos, a

The Body Shop, que posicionou-se em defesa dos animais demonstrando repugnância à testes

realizados com estes e utilizando o slogan “eles compraram ética, além de cosméticos”, não

utilizando nenhuma propaganda paga para sua campanha, mas através de suas próprias

vitrines, staff e relações públicas, sendo muito bem sucedida apregoando valores considerados

de “ordem superior”.

Outro caso foi do banco The Co-operative Bank que estava no início da década de

1990 com imagem negativa no mercado, sendo considerado ultrapassado e, consequentemente

irrelevante para o consumidor dinâmico e exigente daquela época. O banco, após

reestruturação interna para se desvencilhar de todos os tipos de investimentos das

administrações anteriores, posicionou sua imagem junto ao combate a regimes opressivos em

outros países. Em uma das propagandas do banco perguntava-se qual seria a diferença entre o

The Co-operative Bank e outros bancos importantes, na qual mostrava-se todos os atributos

considerados importantes para um banco como caixa 24 h, grande número de caixas

automáticos, entre outros atributos e, ao final, pergunta-se se ”ou será que é porque

prometemos não investir o dinheiro em países com regimes opressivos?”. Este

posicionamento gerou um grande sucesso para a instituição, que obteve resultados financeiros

excelentes com base no crescimento tanto no número quanto na qualidade dos clientes. Os

resultados dessa orientação social e ética do The Co-operative Bank, além dos resultados

positivos relacionados aos clientes, obteve ótimos resultados também com os funcionários que

deram total apoio à causa e sentiram-se extremamente satisfeitos e orgulhosos com essas

ações.

Estes são dois casos iniciais de sucesso nessa tendência de aspiração à valores

superiores e posicionamento junto à causas sociais e éticas, que significaram, além de sucesso

para o negócio dessas empresas, a sensação reconfortante para os clientes em saber que seu

dinheiro não estava sendo empregando em prejuízo a outros, bem como a satisfação dos

funcionários dessas empresas.

A etapa atual de desenvolvimento do conceito de marketing, que estaria ainda se

desenvolvendo, é chamada por Kotler e Keller (2006, p. 15) de marketing holístico, que teria
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se desenhado frente às mudanças da década de 1990.  O autor citado conceitua esta nova etapa

da evolução conceitual do marketing da seguinte forma:

O marketing holístico pode ser visto como o desenvolvimento, o projeto e
implementação de programas, processos e atividades de marketing, com o
reconhecimento da amplitude e da interdependência de seus efeitos. Ele reconhece
que ‘tudo é importante’ – o consumidor, os funcionários, outras empresas e a
concorrência, assim como a sociedade como um todo – e que muitas vezes se faz
necessária uma perspectiva abrangente e integrada. Os profissionais de marketing
devem lidar com uma variedade de questões e certificar-se de que as decisões em
uma área são coerentes com as decisões em outra. O marketing holístico é,
portanto, uma abordagem do marketing que tenciona reconhecer e harmonizar o
escopo e as complexidades das atividades de marketing.    

Segundo essa nova filosofia do processo de desenvolvimento do marketing, este

abrangeria o marketing de relacionamento, o marketing integrado, o marketing interno e o

marketing socialmente responsável. O primeiro conceito, o marketing de relacionamento,

consiste em desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com membros que afetam

direta ou indiretamente o sucesso da empresa.  Já o segundo conceito, marketing integrado,

refere-se à total integração de todos os programas de marketing no sentido de criar, comunicar

e entregar valor aos clientes. O marketing interno, o terceiro conceito dessa nova filosofia do

marketing, consiste em assegurar que todos os membros da organização estejam bem

preparados para destinar bom atendimento aos clientes, ou seja, capacita-los afim de que

facilitem e auxiliem no desenvolvimento das atividades do marketing da empresa. O quarto

conceito do marketing holístico, o marketing socialmente responsável, consiste na

compreensão de aspectos mais abrangentes concernentes à empresa, como contexto ético,

ambiental, legal e social das atividades e programas de marketing. A filosofia de marketing

holístico é complementada através da figura seguinte:
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Figura 1 – Dimensões do marketing holístico
Fonte: Kotler e Keller, 2006.
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É importante ressaltar que os autores, ao se referirem à evolução da filosofia de

marketing, sempre fazem questão de mencionar o fato de que nem todas as empresas

evoluíram seus conceitos como os mesmos demonstram. Muitos gerentes permanecem com

atividades de marketing obsoletas, que eram utilizados nos primórdios do surgimento de

marketing, ou seja, não adequados aos mercados atuais, onde a sobrevivência das empresas

está relacionada a quem consegue atender com maior eficiência os desejos dos consumidores

e da sociedade. Contudo, a filosofia de marketing holístico, ainda em processo de crescimento

no mundo, onde os empresários estão adquirindo esta mudança de mentalidade benéfica para

a economia das empresas, para os próprios empresários e seus colaboradores e para a

sociedade como um todo, o que, no entanto, não implica afirmar que todas as empresas da

atualidade tenham acompanhado essa evolução e estejam praticando o processo de marketing

da forma dinâmica como ele se encontra atualmente.
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2.1.2 Consumismo e Consumerismo e a filosofia social do Marketing

De acordo com Ashley (2005, p.59) A produção em larga escala e os esforços

agressivos de vendas, deram origem ao consumismo, o qual é um fenômeno ocidental da

sociedade contemporânea fortemente influenciado pela sociedade norte-americana. Esse

fenômeno, ocasionado pelo elevado desenvolvimento da capacidade de produção e

distribuição de uma variada gama de bens e serviços por parte das indústrias significa

“aquisição desmedida de produtos”.  Para Stanton (1980) Os pontos primordiais para o

surgimento do consumismo foram a grande depressão de 1930 e a segunda guerra mundial,

que elevaram para os americanos o desejo da busca a qualquer custo de construção de bens

materiais para formar uma sociedade de abundância. Quando esse objetivo foi alcançado,

começou a haver insatisfação com esse intenso consumo e com as suas conseqüências.

Para Stanton (1980) a sociedade passou a se sentir em desvantagem em relação às

técnicas agressivas e às conseqüências das atividades das empresas na sociedade e no meio

ambiente, dando origem ao consumerismo, sendo este movimento considerado pelo autor

como um movimento de revolução social.

McCarthy (1976, p. 1.150) reflete a sensação da falta da importância que era dada

ao consumidor em meados dessa chamada “revolução” ao afirmar que “o consumidor, com

efeito, é último fator a ser considerado no planejamento de algumas companhias”. Mostrando,

dessa forma a percepção dos próprios teóricos com relação à posição das empresas naquela

época.

O consumerismo, conforme afirmam Kotler e Armstrong (1996), consiste num

movimento que busca o incremento dos direitos e poder dos consumidores em sua relação

com os vendedores. O mesmo visa, dessa forma, a proteger os consumidores dos abusos das

empresas no desenvolvimento das atividades ligadas ao marketing.

A primeira manifestação oficial contra os abusos do consumismo refere-se à carta

dos direitos do consumidor, na qual o então presidente John Kennedy, estabeleceu os

seguintes direitos, no ano de 1962:

a) Direito à segurança, que garante a proteção dos consumidores contra produtos

que ponham em risco a saúde ou a vida;

b) Direito à informação, garantindo a proteção contra a publicidade ou qualquer

outra prática com conteúdo fraudulento, abusivo ou enganoso;
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c) Direito de escolha, que consiste em oferecer ao consumidor, na medida do

possível, o acesso a variedade de produtos ou serviços com preços competitivos e

qualidade satisfatória que permitam ao mesmo a possibilidade de escolha;

d) Direito de ser ouvido, o qual garante que os interesses gerais dos consumidores

sejam representados e levado em consideração na formulação de políticas

governamentais e assegurando o acesso dos consumidores aos tribunais no caso de

seus direitos serem transgredidos (RIVAS, 2001).

Ashley (2005) aponta três tendências com relação ao consumerismo: o

consumerismo verde, o consumerismo ético e o anticonsumerismo.  O consumerismo verde

tem como objetivo influenciar os consumidores a não adquirirem bens e serviços que

degradem o meio-ambiente. O consumerismo ético vai além e prega que, além das empresas

não degradarem o meio ambiente devem fazer comércio ético, em que os seus gestores não

participem de corrupção, de exploração nas relações de trabalho, enfim que tenham uma

conduta ética também em assuntos que envolvem diretamente a sociedade. A autora citada

ainda menciona o anticonsumerismo, o qual tem um caráter mais complexo. De acordo com

essa filosofia, os países ricos estão destruindo o planeta em suas atividades e propõe que as

pessoas evitem comprar produtos industrializados, procurando novas formas de viver,

passando a ser mais independentes desses produtos ou serviços.

Como se vê, existiu uma intensa ligação da origem da orientação social do

marketing com o fenômeno do consumerismo, dada a similaridade do momento em que os

mesmos foram desencadeados e os fatores que deram origem a ambos: a intensa atividade de

marketing das empresas e as conseqüências dessas atividades, para a sociedade e para o meio-

ambiente.

2.1.3 O Conceito de Marketing no Brasil

Especialistas brasileiros em negócios observam que o conceito de marketing no

País não encontra-se no mesmo estágio de evolução conforme os países desenvolvidos, como

afirma Madruga et al. (2004). Este fator estaria ligado à própria formação do mercado

brasileiro que, até o início do século XX, era voltado à produção de artigos primários como

pau-brasil, açúcar, tabaco, café, ouro, entre outros produtos também primários, que eram

destinados aos países mais “adiantados”. A seguir será relatado um breve histórico da
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evolução do mercado brasileiro afim de demonstrar a evolução do conceito de marketing no

Brasil a partir de Madruga et al (2004) .

Quando ainda colônia de Portugal, o País era submetido ao monopólio da coroa

que privilegiava os seus comerciantes portugueses e só realizar transações comerciais com os

tais. Após a independência (1822) houve demora de o Brasil iniciar seu processo de

industrialização, que tinha como entraves a) a escravatura, que implicava em mão-de-obra

ineficiente em virtude do analfabetismo, pouca instrução e a inexistência de mão de obra

assalariada, fato que dificultava o consumo, b) dispersão do mercado consumidor interno, já

que o país é vasto dificultando a integração entre as cidades que eram muito distantes, c) fraca

poupança interna já que não havia salário em virtude da escravidão, as pessoas das famílias

ricas eram funcionários públicos e o restante da população era formada por mendigos,

prostitutos e desocupados, e, por último d) a falta de uma cultura empreendedora ocasionada

pelo baixo nível educacional e tradição autoritária do estado (MADRUGA et al., 2004) .

A industrialização, conforme os autores citados anteriormente, teria se iniciado

lentamente em meados do século XIX e se concentrado no estado de São Paulo tendo ganhado

impulso com a conjuntura criada pelas I e II Guerras mundiais que ocasionaram restrições às

importações, fruto de improvisação e falta de planejamento de uma política industrial.

Houve um grande crescimento após a revolução de 1964, ofuscado, no entanto

pela repressão política. Durante os anos 1970 após a segunda crise do petróleo no final da

década, o processo inflacionário tornou-se crônico e as empresas entraram num processo de

endividamento que resultou em esforços apenas para realizar ajustes financeiros. A partir de

1980 a indústria do País não conseguiu acompanhar o ritmo de da evolução global, a situação

econômica do país era tão problemática que de 1986 a 1994 houveram 9 (nove) planos para

estabilização da economia.

A indústria, que geralmente é caracterizada por diferenciais como a orientação

para o marketing, tecnologia de processos e financiamento a juros baixos, cresceu durante a

década de 1970 com rapidez, mas sem eficiência, apenas para aproveitar uma conjuntura

favorável, não encontrando ambiente propício para o crescimento durante a década de 1980.

Atualmente a economia do país se desenvolve em um ambiente de incertezas, com taxas de

juros altas o que compromete o crescimento do Produto Interno Bruto e marcado por recessão

nas grandes economias mundiais.

A indústria brasileira ainda possui ênfase na produção de matérias-primas, ou seja,

commodities, como afirma Cassiolato (2001), e não produtos manufaturados, o que significa

fraca competitividade em termos de mercado internacional, pelo fato desses tipos de produtos
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possuírem baixo valor agregado.  Isto se reflete na baixa competitividade com relação a

produtos de maior valor agregado, em que em sua produção se utilizam conteúdo tecnológico

sofisticado.

O desenvolvimento do conceito de marketing, para Madruga et al. (2004) está

atrelado a fatores econômicos, contexto histórico e recursos existentes. Assim, da mesma

forma que as economias de países desenvolvidos se deram em contextos diferentes, o conceito

de marketing também seguiu a mesma tendência, por isso o processo de desenvolvimento do

marketing no Brasil não está em total consonância com o de países mais avançados. Os

autores mencionados afirmam que prevalece no Brasil, bem como na América Latina a

orientação para as vendas, estando o desgaste do termo marketing ligado este fato, em que os

profissionais são normalmente chamados de “marqueteiros” fruto de uma cultura de negócios

que privilegia a promoção, por vezes enganosas, voltada para objetivos de curto prazo e sem

compromisso com a performance do produto ou serviço a longo prazo.

O surgimento do conceito de marketing no Brasil deu-se no momento em que uma

missão norte-americana coordenada pelo professor Karl A. Boedecker iniciou a organização

dos primeiros cursos de administração na recém-criada Escola de Administração de empresas

de São Paulo, pertencente à Fundação Getúlio Vargas em 1954. Denominado na época de

mercadologia, o termo marketing ganhou notoriedade e seu uso é demasiado freqüente e

popular no País (RICHERS, 1994).

Para Richers (1994) três fatores teriam contribuído para popularização e

freqüência da utilização do marketing.

a) O processo de substituição das importações atravessado pelo País,

transformando-o num dos países mais industrializados do mundo, o que

desencadeou a utilização de tecnologias inovadoras e novos sistemas

administrativos, dentre eles o marketing;

b) Difusão de conceitos inovadores por parte através de escolas superiores e cursos

especiais formando milhares de profissionais que agem difundindo conceitos

modernos como o marketing;

c) Utilização desmedida por parte da mídia, bem como agências de propaganda do

termo marketing sem que muitas vezes se refira ao seu real significado.

O conceito de marketing, para o autor citado anteriormente, apesar de ter o termo

marketing amplamente divulgado, não é utilizado com toda a sua eficácia sendo

frequentemente associado à venda, havendo certa dificuldade, em nível de Brasil, de manter,

adequar e equilibrar a dupla função do marketing de detectar e de preencher oportunidades de
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mercado com um mínimo de recursos, dificuldade atribuída à introdução do conceito de

marketing por parte da cúpula e/ ou diretoria comercial sem significar uma filosofia de

negócios, pois como afirma Kotler e keller (2006, p. 19) “o marketing é menos um

departamento que uma orientação da empresa [...] o marketing deve ser acolhido pelos demais

departamentos; eles também devem ‘pensar’ como cliente”. Assim, quando o marketing fica

restrito a um departamento sem que as outras áreas não o absorvam, há dificulta de

implantação de todo o seu potencial.

Para Voltolini (2005) O termo marketing é visto no Brasil como instrumento de

manipulação de mentes, de indução de hábitos de consumo e de criação de necessidades,

assim, o mesmo é sobremaneira confundido como uma espécie de ciência da superfície,

supremacia da aparência sobre a essência e dissimulação. Essa idéia errônea sobre o

marketing é atribuída às más experiências que envolvem a propaganda – uma ferramenta do

marketing – que contaminaram o conceito de marketing. Cobra (1985) defende a idéia de que

o marketing não cria necessidades ou hábitos de consumo, mas estimula a compra de produtos

ou serviços que satisfaçam alguma necessidade latente, ou seja, o marketing direciona a

empresa a atingir o que os consumidores desejam, não cria essas necessidades.

Em virtude disso, há uma dificuldade de entendimento de conceitos que envolvam

marketing e social, conjuntamente, que são geralmente considerados antagônicos. Para

Voltolini (2005), a união desses dois termos em geral é mal compreendida e mal vista, sendo

muitas vezes confundidos com os conceitos de marketing com causa e marketing societal.

Sobre o emprego confuso do termo marketing social, Araújo (2001) afirma

O conceito de marketing social é freqüentemente confundido com o de promoção
social ou mesmo marketing comercial e, além disso, vem sendo amplamente
divulgado de tal forma na mídia. Assim, um dos grandes desafios para os
profissionais que trabalham ou tenham intenções de trabalhar na área social, seria
entender e repassar corretamente o que significa cada um destes conceitos. Aliás,
deve-se procurar fundamentos e resgatá-los, para validar inclusive a sua
consistência teórica e metodológica.

A rejeição ao entrelaçamento entre ações sociais e marketing, então, é fruto de

preconceito e até falta de conhecimento do marketing (VOLTOLINI, 2005). Contudo, a

associação entre esses dois conceitos, é possível e desejável, conforme afirma Madruga et al.

(2004, p. 124), não significa, como alguns céticos podem expor, apenas divulgar ações

assistencialistas para obter retorno financeiro imediato, até por que o marketing, como visto,

vai muito além da promoção, mas consiste em alicerçar as ações sociais da empresa

juntamente com as estratégias, o que trará retorno a médio e longo prazo.
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Divulgar as ações voltadas para o plano social, tal como os balanços sociais,

“funcionam, pois, como instrumentos de marketing, na medida em que procuram demonstrar

o atendimento das necessidades daqueles com quem a empresa direta ou indiretamente se

relaciona (MADRUGA et al., 2004, p. 124)”, contudo, para Pringle e Thompson (2000) não é

fácil sustentar programas sociais em consonância com o marketing, pois opera-se entre dois

“mundos” diferentes, o comercial e o voluntário. Dessa forma, ambas as partes, conforme os

autores, devem se unir com transparência e com a intenção em assumir um compromisso de

longo prazo, com metas adotadas publicamente.

2.1.4 Conceitos essenciais do marketing atrelados à atuação social empresarial

Nesta sessão estão esquematizados alguns conceitos essenciais do marketing que

são pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho.

O conceito mais comumente utilizado a respeito do marketing revela que o mesmo

é “um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e

desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros”, conforme

afirma Kotler (1998, p. 27). O marketing é a atividade da organização em interação constante

com os consumidores, dirigindo as suas ações para os mesmos a fim de que sejam efetuadas

trocas, com o objetivo de conseguir os objetivos da mesma e satisfação de seus consumidores.

Assim, o conceito proposto demonstra que, além de um processo que envolve a empresa,

também envolve a troca com os consumidores, o que caracteriza a relação social. O

marketing, permite que a organização se torne mais eficaz na obtenção de seus objetivos.

Da interação entre ações em prol da sociedade, Melo Neto e Froes (1999, p. 156),

afirmam que há certamente um componente mercadológico na atuação social das empresas já

que “empresas desenvolvem projetos sociais com dois objetivos: exercer filantropia

empresarial e desenvolver estratégias de marketing com base nas ações sociais”. A filantropia

empresarial, para os autores, caracteriza-se por “ações de doações de produtos fabricados pela

própria empresa, ou de grandes somas de dinheiro para entidades beneficentes”. Algumas

empresas utilizam esta prática com o objetivo de promoverem seus produtos e marcas, à

medida que distribuem seus produtos para diversas instituições.

Ainda seguindo esta tendência há a seguinte menção “Algumas organizações que

procuram fazer o bem por meio de filantropia associam esses donativos a atividades de
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marketing” (FERRELL; FERRELL ; FRAEDRICH, 2001, p. 85). Dessa forma, os autores

defendem a idéia de que atuação social empresarial tem como um dos objetivos o benefício

mercadológico, além da co-participação do crescimento social. A partir dessas considerações,

a seguir estão relacionados conceitos de marketing atrelados à postura social das empresas.

A seguir serão desenvolvidos alguns conceitos essenciais para a se ter um

entendimento satisfatório do trabalho.

Não consiste elemento novo afirmar que o ambiente organizacional atual está

submetido a uma série de mudanças que vêm afetando as suas atividades. Fatores como alta

velocidade das informações, o acelerado desenvolvimento tecnológico, competitividade

acirrada em ambiente globalizado, aumento das exigências dos clientes e pressões da

sociedade em geral têm levado as empresas a adotarem novas premissas para o

desenvolvimento de seus negócios, assim, essas novas premissas que regem o mercado

atualmente, podem consistir numa ação institucional de formar uma imagem positiva da

empresa junto aos seus stakeholders, já que uma boa imagem é necessária para o atendimento

desses diversos públicos, neste momento de grande dinamicidade do mercado, em que,

construir e sustentar uma posição favorável em relação aos demais concorrentes é cada vez

mais difícil.

Sabe-se que no contexto do competitivo mercado global os consumidores não

esperam apenas produtos/serviços com bom desempenho, mas que possuam “valores”

associado às suas marcas, esses vão além do desempenho ou benefícios do produto, bem

como além dos aspectos emocionais e psicológicos associados à imagem das marcas

(PRINGLE; THOMPSON, 2000). Para Churchill e Peter (2000, p. 10), “O Marketing de

Valor é a nova forma de relacionar-se com o cliente e com o mercado”.

Um importante conceito atrelado ao marketing se refere à fidelização de clientes,

que, segundo Kotler e Keller (2006, p. 141), significa um compromisso profundo dos clientes

em comprar e recomendar repetidamente um determinado produto ou serviço, apesar de

mudanças situacionais que possam interferir e mudar mudanças neste comportamento. Este

conceito, para os autores, está intimamente ligado à idéia de valor, pois, “o segredo para gerar

um grande nível de fidelidade é entregar um alto valor para o cliente”. Assim, considerando-

se a atuação social das empresas como uma forma de criação de valor, a fidelidade está

indiretamente ligada aos aspectos resultantes dessas atividades.

Dessa forma, a importância que assuntos sociais vêm desempenhando no contexto

da sociedade tende a refletir nas atividades e resultados da organização, pois não é só exigido

que as empresas não degradem o meio ambiente, mas que também respeitem seus
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funcionários, os clientes e contribuam com o crescimento da sociedade, estando em pauta os

novos valores associados à marca, isto é, os consumidores almejam produtos e serviços que,

além de satisfazer suas necessidades e desejos, também compartilhem seus valores e

princípios. Esses fatores geram a associação entre competitividade e responsabilidade social,

pois ao mesmo tempo em que a empresa executa suas atividades voltadas ao desenvolvimento

social, também beneficia-se estrategicamente. Partindo dessa colocação, Ashley (2005, p.18)

menciona o seguinte:

É para gerar valor e se perpetuar por meio dele, que companhias de todo o mundo
se reinventam quase diariamente, a fim de se adaptarem a um mercado cada vez
mais exigente, global e mutante. Entretanto, crescentemente, os empresários vêm
tendo novas preocupações com a posição e a conquista de suas marcas no mercado,
fazendo com que suas estratégias empresariais recebam uma gama de novos
elementos, tais como ecologia, ética e cidadania, que orientarão as atitudes e
práticas da empresa perante o mercado.

Como pode ser observado a partir dessa colocação, as empresas estão aliando as

suas estratégias de negócios com a almejada mudança social que a sociedade reivindica. Para

Melo Neto e Froes (1999), o social emerge como um novo campo de oportunidade para as

empresas obterem mais competitividade através da agregação de valor social aos negócios,

dessa forma, elas se beneficiam mercadologicamente com as ações em prol da sociedade.

Para Porter (1989, p.1): “A estratégia competitiva visa estabelecer uma posição

lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência (...)” . A mesma tem a

função de levar a empresa a atingir um melhor desempenho tanto interno quanto externo,

organizando e dirigindo as ações da empresa. Como forma da empresa obter sucesso diante da

concorrência, Porter (1989) propõe as estratégias competitivas genéricas, podendo as mesmas

serem usadas individualmente ou em conjunto. As mesmas são descritas a seguir:

a) Liderança no custo total: Esta estratégia consiste em manter os custos mais

baixos possíveis frente aos concorrentes e manter um volume alto de vendas, por

meio de um conjunto de medidas adotadas rigidamente para atingir esses fins;

b) Diferenciação: Esta estratégia consiste na criação de produtos e serviços

considerados únicos no mercado, sendo considerada uma barreira protetora frente

a concorrência em virtude da fidelidade que gera por possuir esse valor único,

podendo até gerar uma menor sensibilidade do consumidor ao preço. O processo

de diferenciação consiste em sacrificar certa participação no mercado e maior

investimento em pesquisas.
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c) Enfoque: A estratégia do enfoque consiste em concentrar-se em um segmento

específico clientes, em um segmento de uma de uma linha de produtos ou serviços

ou num segmento geográfico. O princípio dessa estratégia se dá no sentido de que

concentrar-se em um objetivo específico é mais eficiente do que tentar abranger

vários segmentos ao mesmo tempo.

A abordagem da diferenciação parece ser adequada quando se trata do marketing

com foco no social, em especial as ações sociais empresariais, já que a prática do mesmo pode

levar a empresa à uma situação de unicidade por não ser comum no mercado. Para Madruga et

al. (2004), as empresas estão buscando maior competitividade concentrando-se não apenas na

sustentabilidade de seus projetos, mas também na atuação social dentro de suas áreas

geográficas.

Seguindo a mesma idéia, Srour (2003) afirma que a cidadania corporativa leva a

empresa a obter maior credibilidade dos seus consumidores e potenciais consumidores,

consistindo numa vantagem ou diferencial competitivo, devido ao crescimento da

conscientização da importância de valores éticos e morais por parte da sociedade.

No que tange à imagem, conceituada por Villafañe (1993, p. 24) como “o

resultado da integração, na mente dos públicos com os quais a empresa se relaciona, de um

conjunto de imagens que, com maior ou menor grau, a empresa projeta para o exterior”,

alguns autores mencionam esta como o principal benefício adquirido pelas empresas que

atuam com responsabilidade, considerando-se a tendência de igualamento de produtos e

serviços em razão da hipercompetitividade, criar e sustentar um programa social pode se

tornar um importante fator de diferenciação perante a concorrência, pois leva aos

consumidores a imagem de compromisso social, o que a médio ou longo prazo poderá gerar

uma posição favorável em relação aos concorrentes (PRINGLE E THOMPSON, 2000).

Nos estados Unidos, em uma pesquisa do Conference Board de consumidores

americanos descobriu que o critério mais importante na formação de opinião de uma

empresa/imagem de um produto diz respeito à responsabilidade social, práticas trabalhistas,

ética comercial e questões ambientais. Os consumidores têm uma melhor opinião dos

produtos produzidos por empresas que eles acham que estão se comportando com ética.

(SOLOMON, 2002).

Segundo Sina e Souza (1999), pesquisas realizadas recentemente no Brasil,

declararam que grande número de empresas já realizam atividades de cunho social. Para esses

autores o aumento da “consciência social” das empresas deve-se a três fatores: Primeiramente,

porque os empresários estão se interessando em produzir também bem-estar social e não
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apenas produtos e serviços, depois, pelo fato de que as empresas que realizam atividades

sociais tem incentivos fiscais, o que permite que as mesmas podem utilizar esses recursos

financeiros diretamente em suas ações ao invés de destiná-los ao governo, e, em terceiro lugar

porque percebeu-se  que a empresa que cumpre com a responsabilidade social  e ambiental

atrai a fidelidade de colaboradores e consumidores, já que é gerada uma boa imagem com

essa postura de empresa responsável.

Para o instituto Ethos de responsabilidade social, instituição brasileira criada em

1998 com o objetivo de incentivar e apoiar a responsabilidade social das empresas, investir

em ações de caráter social e ter responsabilidade ambiental consiste no reconhecimento de

marcas e produtos das empresas e valorização da imagem dessas (GRAJEW, 2000).

Assim, a imagem de empresa cidadã é uma oportunidade para qualquer empresa

obter uma imagem reforçada perante o público em geral. Para Melo Neto e Froes (1999) com

a imagem reforçada através de sua atuação social, a empresa torna-se mais conhecida e vende

mais,seus produtos, serviços e sua marca ganham maior visibilidade, aceitação e

potencialidade, os clientes sentem-se orgulhosos de adquirirem seus produtos e/ou serviços, já

os fornecedores sentem-se motivados em trabalhar com um parceiro que tem essa atuação, os

funcionários sentem-se motivados e orgulhosos em trabalhar nesta empresa, enquanto que

governos e organizações da sociedade civil tornam-se parceiros dessa empresa em seus

empreendimentos sociais.

Para esses autores, conceitos como liderança, inovação e sucesso no negócio não

são atributos suficientes para assegurar uma imagem empresarial forte e consistente, bem

como preços competitivos e qualidade assegurada, embora sejam importantes, não são

suficientes para garantir às empresas sustentabilidade no longo prazo.

O envolvimento empresarial com questões sociais vêm sendo desenvolvidas como

forma de atrelar a imagem da empresa ao empenho na sociedade. Para Mckenna (1989)

estratégia de posicionamento consiste num plano para alcançar uma presença singular no

mercado. Este tipo de presença é uma forma poderosa de marketing. O posicionamento é tão

importante que, com efeito, no âmago de toda boa estratégia de marketing está uma boa

estratégia de posicionamento, sendo o marketing moderno, em grande parte, uma batalha de

posicionamento por que posicionamento é sempre competitivo, os clientes pensam em

produtos e empresas e estabelecem em suas cabeças uma hierarquia, utilizando esta hierarquia

ao tomarem decisões.

Para esse autor (McKENNA, 1989 p. 7), “O marketing não é um processo

estritamente racional. Preços baixos e altas especificações dos produtos nem sempre
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conquistam vendas. Ao contrário, os fatores intangíveis é que são a chave para a conquista de

um posicionamento sólido do produto”. Dessa forma, a atuação social se enquadra na

perspectiva do posicionamento, conforme menciona Madruga et al. (2004, P. 124)

As empresas procuram conquistar um lugar privilegiado na mente do seu público-
alvo, apresentando-se como líderes em seu segmento. Ora, certamente vale a pena,
nessa estratégia de marketing, fazer-se lembrar como uma empresa socialmente
responsável e prestigiada pela comunidade.

Assim, essa associação na mente do público com a atuação social da empresa viria

como forma de auxiliar esse processo, não como o objetivo principal das ações.

O conceito de relações públicas, ancorado na comunicação (4 C’s – Cliente,

Comunicação, Custo e Conveniência) ou na extensão do composto de marketing mix (4 P’s –

Produto, Praça, Preço e Promoção), diz respeito, de acordo com Kotler e Keller (2006) às

atividades e variedades de programas elaborados com o objetivo promover ou proteger a

imagem de uma empresa ou de seus produtos. Esta é uma das áreas funcionais voltadas para o

cliente que se incumbe, segundo os mesmos autores citados, de divulgar notícias favoráveis a

respeito da empresa, bem como controla danos de notícias que possam ser desfavoráveis,

através de atividades como kits para a imprensa, palestras, seminários, relatórios anuais,

doações, publicações, relações com comunidade e lobby. Outra função dessa atividade de

marketing consiste em atuar como clientes internos e como defensores públicos de melhorias

políticas e práticas da empresa.

O papel das relações públicas no que diz respeito à atuação social empresarial,

consiste em promover essa atuação afim de obter retorno institucional, conforme Melo Neto e

Froes (1999, p. 166), que afirmam

O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a
atitude da empresa de investir em ações sociais e o desempenho da empresa obtém o
reconhecimento público. Como conseqüência, a empresa vira notícia, potencializa sua
marca, reforça sua imagem, assegura a lealdade de seus empregados, fideliza clientes,
reforça laços com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua participação no
mercado, conquista novos mercados e incrementa suas vendas.

Um bom exemplo de um trabalho de relações públicas direcionado à atuação

responsável eficaz foi o caso da rede de lojas The body Shop que no início da década de 1990

tinha na sua proprietária uma pessoa empenhada em promover princípios éticos e ambientais.

Sua loja ganhou intensa notoriedade e sucesso, mesmo sem utilizar propaganda paga para

divulgar seu slogan “eles compraram ética, além de cosméticos”, mas principalmente pela
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atividade de relações públicas gerada pela atuação da proprietária da rede, apregoando valores

considerados de “ordem superior” (PRINGLE E THOMPSON, 2000).

Esses benefícios da atividade de relações públicas podem ser alcançados através da

utilização da mídia que, segundo Kotler e Armstrong (1999), é composta por mídia impressa

(jornais, revistas, mala direta) teledifusão e radiodifusão (televisão e rádio) e mídia visual

(outdoors, cartazes e pôsteres).

As empresas têm dedicado uma atenção especial em divulgar suas ações em prol da

sociedade com o consenso de que tornar público o que vem sendo realizado justifica-se no

sentido de que os exemplos sejam seguidos. Assim, não significa a exploração mercadológica

das necessidades sociais, mas como uma mobilização da sociedade civil e o estímulo à

responsabilidade social, tanto que, segundo Vidal (2005) a maior parte das empresas não

divulga essa atuação por meio de inserção publicitária direta.

A relevância que assuntos relacionados ao envolvimento empresarial com o

sociedade vem tomando ultimamente influenciam as estratégias das empresas de forma que as

mesmas precisam incorporar às suas atividades esses componentes de cunho social (Ashley,

2005). Neste sentido, apesar de tratar-se de conceitos aparentemente antagônicos, para Melo

Neto e Froes (2001, p. 74), “associar as ações sociais a problemas emergentes e prioritários e

a segmentos sociais em situações de risco e carência, divulgar seus resultados e capitalizar o

‘lucro social’, são ações de marketing social corretas e legítimas”. Dessa forma, o

investimento social empresarial não viria a princípio como forma de conseguir mais lucros

através dos problemas sociais, mas a partir do que já realizado realizar-se um trabalho de

divulgação para a sociedade, a qual vem buscando mais informações a esse respeito, bem

como para incentivar outras empresas a seguirem seus exemplos.

2.1.5 Considerações sobre o Marketing Social

O desenvolvimento conceitual do marketing social consiste num marco para a

evolução do enfoque social do marketing, levando este a um enfoque menos lucrativo e mais

humanista. Assim, faz-se mister conhecer as conceituações e os principais aspectos teóricos

referentes ao marketing social.

Um dos primeiros indícios da filosofia do marketing com direcionamento social

surgiu na década de 1950, com o célebre questionamento de G. D. Wiebe “por que não se
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pode vender fraternidade como se vende sabão?” (KOTLER, 1978, p. 291), mas o termo

marketing social só começou a ser utilizado a partir de 1971, já a primeira abordagem

envolvendo organizações com fins lucrativos foi a de Fine em 1981 (ANDREASEN, 2002).

Em meados de 1960, época de movimentos sociais e, conseqüentemente, de mudanças,

começou a haver críticas de vários setores da sociedade pela procura excessiva das empresas

pelo lucro através das atividades de marketing, em detrimento ao bem-estar da mesma.

Começou a haver rejeição dos consumidores a produtos nocivos à saúde ou que pudessem

causar danos ao meio ambiente e os mesmos passaram a dar preferência à produtos

provenientes de empresas que respeitassem essas idéias e que possuíssem algum compromisso

social Esses foram os primeiros indícios do marketing social, com origem nos Estados

Unidos, (Vaz, 1995).

Em um contexto de mudanças sociais e políticas, Kotler e Zaltman propuseram em

1971, um novo conceito de marketing que privilegiasse a mudança social. Esse conceito foi

posto da seguinte forma (KOTLER; ZALTMAN, 1971):

O marketing social é o projeto, implementação, e controle de programas pensados
para influir na aceitação de idéias sociais e implicando considerações de
planejamento de produtos, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de
marketing.

Dessa forma, a idéia era de propor um tipo de marketing voltado para ações

sociais, como forma de realizar conscientizações e mudanças a respeito de determinado

problema, utilizando-se das mesmas ferramentas do composto de marketing utilizadas pelas

empresas, mas para conseguir atingir os objetivos de mudanças sociais.

Em uma concepção mais contemporânea, Atucha (1995 apud SCHIAVO, 1999, p.

04) conceitua o marketing social como:

Uma ferramenta democrática e eficiente, que aplica os princípios e instrumentos do
marketing, de modo a criar e outorgar um maior valor à proposta social. O marketing
social redescobre o consumidor por meio do diálogo interativo, o que gera condições
para que se construa o processo de reflexão, participação e mudança social. Os
resultados são mensuráveis pelos seus efeitos e avaliados por sua efetividade.

Como pode ser observado a partir da menção anterior, o marketing social consiste

numa ferramenta extremamente eficiente e dinâmica para a proposta de mudança social, a

qual, vale aqui ressaltar, tanto pode ser fácil de acontecer, conforme Kotler (1978), como

pode ser difícil. Dessa forma, as ações de marketing social precisam ser planejadas e bem

direcionadas para que se atinja a mudança social que a sociedade almeja.
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De acordo com Kotler (1978, p. 293) “o marketing social visa produzir um plano

ótimo para proporcionar uma mudança social desejada”. Segundo este autor as mudanças

sociais podem ser de quatro tipos, com níveis variados de dificuldade, a saber:

a) Mudança Cognitiva: As mudanças cognitivas são aquelas voltadas para

conscientização, esclarecimentos, nas quais utilizam-se abordagens mais simples e

direta. Exemplos de tipo de campanha com o objetivo de mudança cognitiva

poderiam ser campanhas contra o alcoolismo, tabagismo, doenças sexualmente

transmissíveis, uso de preservativo, entre outras. São chamadas campanhas de

informação ou educação pública;

b) Mudança de Ação: Refere-se a influenciar ao maior número de indivíduos

possível a realizar uma determinada ação. Podem ser relacionadas como

campanhas de mudança de ação aquelas voltadas para imunização em massa,

doação de sangue, campanhas para atrair às escolas pessoas que deixaram de

estudar, campanhas para arrecadar fundos para fins de caridade, campanhas que

visem influenciar parlamentares a votar leis que, por exemplo, beneficie o meio-

ambiente, etc. Com relação à mudança cognitiva, a mudança de ação tem um grau

de dificuldade maior para ocorrer, visto que exige que antes seja feita a campanha

para mudança cognitiva para, a partir daí, ser efetuada uma ação.

c) Mudança de comportamento: As campanhas com vistas a mudar

comportamentos tentam induzir os indivíduos a alterarem algum aspecto de seu

comportamento, tendo como preocupação o seu bem-estar individual. Poderiam

ser classificadas como campanha que vise à mudança de comportamento àquelas

voltadas ao abandono do cigarro, das drogas, do alcoolismo, campanhas que visem

ajudar pessoas com excesso de peso a adquirir novos hábitos alimentares,

campanhas que incentivem a não dirigir embriagado, entre outras. Estas mudanças

envolvem um grau de dificuldade maior, em virtude do fato de que o indivíduo

pode até ser consciente de seus maus hábitos ou problemas, mas precisa, além

disso, alterações no comportamento.

d) Mudança de valores: Causas que visem a mudança de valores, procuram alterar

profundamente as crenças ou valores que os indivíduos ou grupos possuem acerca

de determinado objeto ou situação. Estas causas são provavelmente as mais

difíceis de serem consolidadas, já que o indivíduo tem os seus valores enraizados

em função do seu ambiente e de sua cultura, e são esses valores que orientam suas

escolhas, sejam sociais, morais ou intelectuais. Questões relacionadas ao aborto, à
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planejamento familiar, à modificação de hábito de pessoas intolerantes, etc.,

poderiam ser enquadradas como  às que necessitam de mudança de valores.

Parece interessante ressaltar que, apesar da idéia inicial do marketing social referir-

se, de um modo geral, a mudança de comportamentos, para Moliner (1998) o mesmo deve

estar incluído na extensão empresarial do marketing, já que as empresas também podem ser

agentes do marketing social, à medida que também promovem a conscientização e

disseminam idéias ligadas a ética e ao bem–estar social, através dos valores associados aos

seus produtos e serviços, além disso, conforme afirma Andreasen (2002), não há nenhum item

no conceito de marketing social que exclua o envolvimento de tais organizações em práticas

de marketing social.

Para Andreasen (2002) uma organização com fim lucrativo desenvolver e manter

programa de marketing social pode ser uma forma da mesma exercer a sua responsabilidade

social, sendo recomendável que haja uma relação direta do tipo de negócio da empresa com o

programa social desenvolvido. São relatados casos da prática do marketing social como o de

uma rede de supermercado que veicula campanhas promovendo o consumo de frutas e

verduras por serem mais saudáveis, o que além da formação da boa imagem leva a empresa a

vender mais tais produtos que proporcionam margem de lucro maior que produtos de

mercearia, já um fabricante de bebidas alcoólicas estimula as pessoas a terem o bom senso de

saber a hora de parar de beber. Estes são alguns exemplos práticos de como pode se dar a

prática do marketing social por empresas comerciais.

No que concerne às controvérsias a respeito da utilização do marketing social por

organizações comerciais, Andreasen (2002, p. 94) esclarece com a seguinte colocação: “As

ações e decisões de todo administrador, seja governamental seja sem fins lucrativos incluem

algum componente de benefício pessoal ou organizacional.” O mesmo autor afirma ainda que

qualquer programa de marketing social empreendido por organizações comerciais tem como

fim, em algum nível, aumentar seu valor perante os stakeholders, mesmo que esse objetivo

venha a ser alcançado em longuíssimo prazo. Isto implica afirmar que a organização com fim

lucrativo, justamente por essa característica, tende a buscar algum fator competitivo, alguma

vantagem em exercer uma atividade de marketing social.  Outros autores que seguem a

mesma linha de pensamento são Varadarajan e Menon (1988 apud ANDREASEN, 2002) os

quais afirmam que tem sido cada vez mais comum as empresas associarem as atividades

voltadas para a área social como parte de suas estratégias gerais de negócios,

complementando suas metas estratégicas, embora não deva ser o marketing social a principal

estratégia da empresa.O marketing social é considerado por Vaz (1995) como área específica
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do marketing institucional. Este autor afirma que a palavra institucional indica iniciativas

utilizadas para associar o nome de uma organização a determinados valores e conceitos

consagrados pela opinião pública, ou seja, significa formar uma imagem perante os seus

públicos. Além da perspectiva de formar imagem em um público visando a mudança de

comportamento, a imagem corporativa também pode ser beneficiada.

Kotler e Armstrong (1999, p.16) reconhecem o marketing societal ou societário

como integrantes do conceito de marketing social sendo, pois, “uma extensão do conceito de

marketing, enfatizando que a companhia deve buscar gerar boa vontade do cliente, mas

também desenvolver bem-estar social, a longo prazo”. Dessa forma, a empresa estaria em

total consonância com a sociedade e com os consumidores, conforme figura a seguir.

Figura 2 – Três considerações subjacentes ao conceito de m arketing societário.
Fonte: Kotler e Armstrong, 1999. 

Conceito de 

marketing societário

Sociedade 

(bem estar do homem)
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O conceito de marketing aliado ao plano social, objeto desse estudo, está em

crescimento no Brasil, embora em uma velocidade um pouco menor que em outros países,

tendo em vista o crescimento de problemas sociais e a cobrança da sociedade por uma

participação maior das empresas no plano social e também pela própria evolução do

marketing, a qual determina em sua nova fase que os valores éticos e sociais também façam

parte dos negócios.
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2.1.6 Marketing Para Causas Sociais ou Marketing Relacionado a Causas

No que concerne ao marketing propriamente dito, sabe-se que os consumidores

têm à sua disposição produtos e serviços que atendem eficientemente às suas necessidades e

desejos, entretanto, segundo Pringle e Thompson (1999) os mesmos estão cada vez menos

fiéis às marcas, além do mais existe a intensa concorrência entre as empresas sendo cada vez

mais difícil captar e reter clientes. Neste sentido, o marketing para causas sociais pode

significar a chave para conquistar esses clientes e preencher essa lacuna que está faltando

entre a empresa e o mesmo.

O marketing para causas sociais é conceituado Pringle e Thompson (2000, p.03)

como “uma ferramenta estratégica de marketing e posicionamento que associa uma empresa

ou marca a uma questão ou causa social relevante”. Isto significa que o marketing para causas

sociais tem como finalidade vincular uma idéia social, uma causa social, ou uma campanha

social, por exemplo, à uma marca ou empresa, de forma a agregar  valor à essa marca com

relação ao cliente. Para os autores, investir nessas ações significa investir em atributos

intangíveis, isto é, atributos que vão além da excelência de produtos e serviços ou apelos

emocionais de campanhas publicitárias. Para esses autores, é necessário que as empresas

promovam sua visão, seus valores ou sistemas de crenças, já que hoje em dia os consumidores

estão à procura de novos valores relacionados à marca.

Os consumidores teriam atualmente ascendido ao ápice da pirâmide da teoria da

motivação, elaborada por A. H. Maslow em 1940. De acordo com essa teoria, o

comportamento das pessoas seria direcionado por cinco necessidades: necessidades

fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de auto-estima e

necessidades de auto-realização. Assim ao se satisfazer em uma necessidade o ser humano

passaria a almejar a satisfação de uma necessidade superior. Para Pringle e Thompson (2000)

que defendem essa vertente, há evidências de que o homem segue essa seqüência de

satisfação de necessidades e estaria procurando alcançar a satisfação de necessidades de auto-

realização, estando a valorização de assuntos relacionados à ética e sensibilidade com o

próximo uma forma de alcançar essa satisfação.

No conceito de marketing para causas sociais está imbricada a idéia de imagem

empresarial, já que a empresa tenta diferenciar-se de seus concorrentes através da associação

entre marca e causa social. Assim, “o marketing para causas sociais é uma forma efetiva de
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melhorar a imagem corporativa, diferenciando produtos e aumentando tanto as vendas quanto

a fidelidade” conforme Pringle e Thompson (2000, p.3) .

Outro conceito, proposto por Adkins (2005, p. 11), menciona que o marketing

para causas sociais é “uma atividade comercial baseada em uma relação de colaboração entre

a empresa, a organização não lucrativa e/ou causa, com o fim de promover uma imagem, um

produto ou um serviço, em benefício mútuo”. Para a autora, os pontos chaves são comercial,

parceria e benefícios mútuos. Assim, neste tipo de atividade, há o benefício comercial,

parceria entre empresa e entidade beneficente/causa em que ambas as partes obtém benefícios

com essa associação. A parceria entre empresas e organizações da sociedade civil é desejável,

afim de evitar desperdício de esforços por parte das empresas, as quais irão preocupa-se

apenas em divulgar e promover sua imagem.

Para Melo Neto e Froes (1999) este tipo de orientação do marketing para o social

é também chamado de marketing de promoção social do produto e da marca, tendo como

principais benefícios para as empresas que o empregam os seguintes:

- Agregação de valor à marca ou produto através da incorporação do social;

- Reforça o conceito e o posicionamento da marca e do produto;

- Confere status de socialmente responsável para a marca e o produto

- Confere atributos sociais ao produto

Segundo esses autores, essa atividade de marketing consiste em utilizar o

licenciamento ou logo de uma entidade sem fins lucrativos ou de uma campanha social do

governo para uma empresa em troca de uma porcentagem do faturamento para aquela

instituição ou causa apoiada.

Uma importante campanha de Marketing para causa sociais em nível mundial

consiste na campanha da Empresa de cosméticos Avon “Cruzada de consciência do câncer de

mama”, sendo direcionado às mulheres, seu público-alvo. Esta campanha vigora desde 1993,

quando foi criada para levantar fundos e conscientizar as mulheres para a detecção precoce do

câncer de mama. A campanha vem sendo tão bem sucedida que tornou-se o maior

contribuinte em programas de saúde sem fins lucrativos dos Estados Unidos (PRINGLE;

THOMPSON, 2000).

Leite, Silva e Canãdilla (2004) mencionam que foi o professor Guardia Massó o

pioneiro na aplicação do marketing para causas sociais na Espanha em 1995, além do mais foi

quem traduziu a expressão em inglês cause related marketing para o espanhol marketing com

causa. Essa aplicação prática do marketing para causas sociais se deu através de sua empresa

valores e marketing.
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Pringle e Thompson (2000) afirmam ainda que a adoção de programas de

marketing para causas sociais deixam a empresa ou marca em uma situação privilegiada com

relação aos seus concorrentes, e, embora esses programas não sejam, na maioria dos casos, de

longo prazo, geralmente dão o retorno esperado para as empresas, que ligam as suas ações de

vínculo social à sua boa imagem.

Esses mesmos autores diferenciam o marketing para causas sociais de promoção

beneficente, que é, segundo os mesmos, mera soma em dinheiro doada a instituições, sem

relação estratégica. Para Pringle e Thompson (2000, p.4) a parceria entre a empresa e uma

entidade social no marketing para causas sociais é “uma parceria viva, altruísta, em benefício

mútuo.”

Esses mesmos autores afirmam que os primeiros indícios de marketing para

causas sociais surgiram em 1942, em uma carta da Austin Motor Company à Royal National

Lifeboat. Já o termo surgiu em 1982, quando o então vice presidente da American Express

Jerry Welsh, vinculou a marca American Express com a recuperação da Estátua da liberdade.

Esta campanha, de acordo com Kotler e Keller (2006), consistiu na utilização do cartão de

crédito da American Express em que cada transação concedia 1 centavo de Dólares para a

campanha e 1 Dólar a cada cartão emitido. A empresa doou para a fundação responsável pela

restauração 1,7 milhão de Dólares. Os resultados para a empresa foram o aumento de 30% das

transações feitas com o cartão e 15% de aumento de novos cartões.

O marketing para causas sociais, como visto, é uma ferramenta que, se utilizada

adequadamente gera resultados positivos, tanto para as empresas que são beneficiadas por

terem suas imagens vinculadas a uma causa, assim como para a causa ou entidade que recebe

os recursos financeiros resultantes desses programas. Apesar desses benefícios relacionados

com a utilização de programas de marketing social, esse tipo de atividade é criticado por ser

muitas vezes de curto prazo e não atender a uma perspectiva de crescimento social, além

disso, os recursos alocados para o marketing para causas sociais é originado do departamento

de marketing da empresa, não está ligado a fundos sociais.

2.2 Atuação Social das Empresas: A Teoria e a Prática

Apesar de terem conceitos distintos e possuírem especifidades e objetivos

próprios, os assuntos a seguir estão intimamente ligados à nova postura social das empresas, à



47

medida que podem cooperar, cada um com a sua função, com a finalidade de gerar mudança e

desenvolvimento social.

Afim de esclarecer as denominações a seguir, faz-se mister conceituar os três

setores da economia, sendo os mesmos classificados em: Primeiro Setor, o qual refere-se ao

poder público; Segundo Setor, que é a iniciativa privada; e o Terceiro Setor, que são

associações, entidades beneficentes, ONG’s (organizações não governamentais) ou OSC’s

(organizações da sociedade civil), as quais exercem atividades sem fins lucrativos gerando

benefícios de caráter público (SINA; SOUZA, 1999).

2.2.1 Responsabilidade Social, Filantropia e Ética Corporativa

No que se refere à responsabilidade social empresarial, sabe-se que existe

atualmente uma maior preocupação por parte dos gestores com relação às implicações das

ações das empresas e à sua função na sociedade que, segundo os defensores da prática da

responsabilidade social, deve ir além da oferta de empregos, pagamento de impostos e

contribuição no crescimento econômico. Em virtude disso, faz-se necessário suscitar algumas

conceituações da responsabilidade social, bem como da ética corporativa, afim de esclarecer

as diferenças entre os conceitos.

A responsabilidade social empresarial é entendida, segundo Srour (2003) como o

compromisso existente por parte das empresas com o bem-estar social, à medida que converte

parte dos lucros em ganhos sociais. Esse conceito é ligado à idéia dos stakeholders, ou seja,

grupos de interesse sobre os quais a empresa exerce influência ou é influenciada direta ou

indiretamente. Em uma concepção mais detalhada, Ashley (2005, p.173) afirma que uma

empresa ser socialmente responsável implica em:

Valorizar seus empregados, respeitar os direitos dos acionistas, manter relações de
boa conduta com seus clientes e fornecedores, manter ou apoiar programas de
preservação ambiental, atender à legislação pertinente à sua atividade, recolher
impostos, apoiar ou manter ações que visem diminuir ou eliminar problemas sociais
nas áreas de saúde e educação e fornecer informações sobre sua conduta. Em
resumo, a empresa deve ter os conceitos de ética e transparência como os princípios
básicos de sua conduta.

Para Melo Neto e Froes (2001) a responsabilidade social antes de se referir à

empresa é extensiva a todos os que participam da vida em sociedade, seja indivíduos,
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governos, empresas, grupos sociais, igrejas, movimentos sociais, partidos políticos, além de

outras instituições. Para os autores, portanto, a responsabilidade social é, primeiramente, um

dever cívico, tendo que começar com as atitudes de cada cidadão de contribuir com o

desenvolvimento da sociedade.

Com relação à evolução do conceito de responsabilidade social empresarial,

segundo Leite e Silva (2002,) a mesma teve seus princípios em 1800 nos Estados Unidos com

a ocorrência de filantropia e doações esporádicas, o conceito, entretanto, surgiu durante os

anos 60 em virtude de manifestações da sociedade contra a economia centrada no lucro, o que

despertou o interesse de estudiosos, gerando duas escolas de pensamento: O conceito de

mercado livre e a abordagem orientada socialmente.

Conforme os mesmos autores citados anteriormente, a responsabilidade social

empresarial atravessou diferentes fases até chegar ao conceito atual. A primeira fase foi

filosófica, ocorrida na década de 50, na qual existia o conceito de obrigação ética e moral a

ser assumida voluntariamente pelas empresas. A segunda fase, ocorrida nos anos 70, tinha

como conceito a atitude pró-ativa das empresas diante dos problemas sociais, ou seja,

estimulava as empresas a agirem de forma a evitar o aparecimento de problemas sociais. A

terceira fase iniciou-se a partir de 1980, quando realmente as idéias de responsabilidade social

entraram para prática das empresas, por meio do discurso da administração estratégica quando

surgiu a teoria dos stakeholders, voltando-se para aspectos como ética empresarial, marketing

social, marketing de relacionamento, sem perder de vista o foco no mercado. A partir de então

as idéias de responsabilidade social passaram a fazer parte dos negócios das empresas,

principalmente em empresas multinacionais. As empresas nacionais, por sua vez,

desenvolveram o interesse pela responsabilidade social a partir da década de 90.

A figura a seguir mostra a evolução dos conceitos de responsabilidade social e

ética com seus respectivos focos e tendências da atuação empresarial responsável.
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Empresa responsável para quem?

– Acionistas

– Comunidade

– Empregados

– Na tureza

– Gov erno

– Rede de fornecedores

– Consumidores / compradores

– Todos os atuais e futuros stakeholders –

sociedade sustentável

Visão clássica

Visão mais div ulgada

Visão menos 

div ulgadas

Figura 3 – Tendências históricas de ética e responsabilidade social corporativa
Fonte: Ashley, 2005.

2000

Amplitude de
Vi são e

mudança

1970

 É importante salientar, contudo, que o conceito de responsabilidade social ainda

está envolto em discussões, conforme atestam Nogueira e Chauvel (2003), que vão da

definição do conceito às modalidades de sua aplicação, passando por sua articulação com

outros conceitos, como os de ética empresarial, filantropia empresarial e marketing social ou

societal.

Sabe-se que, cada vez mais, os objetivos estratégicos das empresas se estendem

além das áreas funcionais para abranger além da satisfação de seus empregados também a de

suas famílias, buscando objetivos sociais e ecológicos como contribuição no nível de

empregos das comunidades e preocupações com a poluição ambiental (RICHERS, 2000).  De

acordo com Grajew (2000, p. 45), “a responsabilidade social deve ser vista como ações de

livre e espontânea vontade. É uma decisão voluntária, calcada não na legislação, mas na ética,

nos princípios e nos valores”. ou seja, a responsabilidade vai além das obrigações e exigências

e “as organizações, ao agirem assim, adicionam às suas competências básicas um

comportamento ético e político, por meio da participação, junto com o Estado, a sociedade

civil organizada e os grupos de cidadãos, nas decisões e ações relativas à construção de

formas para melhor enfrentar os problemas sociais”(Garay (2001, 7). A atuação social das

empresas tem sido vista por muitos autores como a forma de compensar as limitações e
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deficiências do setor governamental, chegando por vezes a prestar serviços de melhor

qualidade do que este setor, conforme atesta Ashley (2005). Assim, a liderança de muitas

ações e programas em prol da comunidade vem do setor privado, uma prova de que políticas

bem direcionadas podem ter resultados positivos.

Conforme o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2006) a

diferença entre responsabilidade social e filantropia consiste no fato de que a filantropia é

uma atividade externa à empresa, isto é, as ações sociais

podem não estar penetradas no negócio da empresa, que tem como beneficiária principal a

comunidade em suas diversas formas (conselhos comunitários, organizações não-

governamentais, associações comunitárias etc) e organizações. Já a responsabilidade social é

inserida na cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações com um público maior

(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade,

governo e meio ambiente), cuja demanda e necessidade a empresa deve buscar entender e

incorporar aos negócios. Dessa forma, a responsabilidade social tem ligação direta com o

negócio da empresa e da forma como a empresa o conduz. Segundo Melo Neto e Froes (2001,

p. 27) ações de filantropia correspondem à dimensão inicial do exercício da responsabilidade

social, sendo a principal característica daquela a benemerência do empresário, refletida nas

doações a entidades assistenciais e filantrópicas, podendo ser caracterizada como “simples

doação” enquanto que a responsabilidade social implica em uma “ação transformadora”.

Melo Neto e Froes (2001, p. 28) propõem um quadro que aponta as diferenças

entre filantropia e responsabilidade social, como segue:

Filantropia Responsabilidade Social
Ação individual e voluntária Ação coletiva
Fomento da caridade Fomento da cidadania
Base assistencialista Base estratégica
Restrita a empresários filantrópicos e abnegados Extensiva a todos
Prescinde de gerenciamento Demanda gerenciamento
Decisão individual Decisão consensual
Quadro 2 – As diferenças entre a filantropia e a responsabilidade social.
Fonte: Melo Neto e Froes (2001).

Já no que diz respeito à relação da ética com a responsabilidade social, conforme o

Instituto Ethos de empresa e responsabilidade social (2006), a primeira é a base da

responsabilidade social, expressa nos princípios e valores adotados por uma organização. Para

esse instituto, não há responsabilidade social sem ética nos negócios. Assim, não é válido uma

empresa pagar mal seus funcionários, corromper a área de compras de seus clientes, pagar
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propinas a fiscais do governo e, ao mesmo tempo, desenvolver programas voltados a

entidades sociais da comunidade. Essa postura não condiz com uma empresa que pretende ser

considerada socialmente responsável. Dessa forma, é importante que haja coerência entre

prática e discurso.

Não é raro haver certa confusão entre os termos “responsabilidade social” e “ética

empresarial” que muitas são usados como sinônimos (Leite e Silva, 2002). Porém, eles têm

significados distintos. O primeiro designa ações, ou conjuntos de ações, espontaneamente

empreendidas por empresas para promover o bem-estar ao seu redor. O segundo diz respeito

aos “princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios”

(FERRELL; FERRELL ; FRAEDRICH, 2001, p. 68), ou seja, são as regras que pautam a

conduta empresarial, que orientam, ou deveriam orientar, as decisões tomadas pelos membros

das organizações.

Apesar das idéias de responsabilidade social empresarial já estarem sendo

difundidas a mais de quatro décadas, no Brasil poder-se-ia ter um papel mais atuante das

empresas, já que existe capacidade de maior atuação social tendo em vista o poder econômico

e a influência que as mesmas exercem na sociedade e na economia. O quadro a seguir

apresenta um esquema das principais práticas relacionadas à Responsabilidade Social

Corporativa.

TEMAS ORIENTAÇÃO

VALORES, TRANSPARÊNCIA E
GOVERNANÇA

Adotar políticas transparentes e claras, ter valores e
princípios éticos enraizado na cultura organizacional,
adotar governança corporativa (Sistema em que as
sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo
os relacionamentos entre acionistas, conselhos,
diretoria, auditoria independente e conselho fiscal).
Manter relações transparentes com a sociedade:
diálogo com partes interessadas (stakeholders), ter
relações saudáveis com a concorrência, bem como
publicar balanço social.

PÚBLICO INTERNO

Contratar pessoas com experiências e perspectivas
diferentes, criar programa de participação nos lucros e
resultados, evitar demissões, ser flexível e oferecer
ajuda para a solução de problemas, ajudar a pôr os
filhos de funcionários na escola, política de
remuneração, benefícios e carreira, cuidado com
saúde, segurança e condições de trabalho,
compromisso com o desenvolvimento profissional e a
empregabilidade, comportamento frente a demissões,
preparação para aposentadoria

MEIO AMBIENTE

Ter comprometimento com a melhoria da qualidade
ambiental, educação e conscientização ambiental,
realizar auditoria verde, crie um código de reciclagem
Usar iluminação inteligente e instale acessórios para
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economia de água, Promova o uso de transporte
alternativo
Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do
ciclo de vida de produtos e serviços, minimização de
entradas e saídas de materiais na empresa

FORNECEDORES Selecionar fornecedores que não possuem tipos de
trabalhos degradantes na cadeia produtiva, como
trabalho infantil e trabalho forçado (ou análogo ao
escravo). Evitar negociar com empresas que não são
éticas, Estimular seus parceiros a contribuírem com
causas sociais.

COMUNIDADE

Recrutamento de funcionários em comunidades
carentes, estímulo ao trabalho voluntário, apoio a
ações sociais, utilização de serviços de organizações
comunitárias, gerenciar o impacto da empresa na
comunidade, envolvimento da empresa com a ação
social.

CONSUMIDORES

Respeitar a privacidade dos clientes, Utilizar anúncios
que transmitam modelos positivos e hábitos
saudáveis, Disponibilizar o maior número de
informações possíveis para o consumidor, ter
conhecimento e gerenciar danos potenciais dos
produtos e serviços

Quadro 3 - Como uma empresa socialmente responsável deve se relacionar com seus Diferentes públicos.
Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2006. Adaptado.

2.2.2 Caracterização das Ações Sociais Empresariais no Brasil

As ações Sociais das empresas podem ser analisadas sob diferentes aspectos, que

são, segundo Melo Neto e Froes (2001) os que seguem:

a) Quanto à sua natureza: Ações de melhoria da qualidade do emprego, ações de

inserção nas comunidades, ações de fomento ao desenvolvimento social, ações de

voluntariado.

Estes tipos de ações são principalmente as ações de melhoria da qualidade do

emprego, que, segundo esses autores, são predominantes nas organizações que primam pela

excelência no exercício da responsabilidade interna e são normalmente voltadas para a

educação, saúde, assistência social e têm como públicos-alvos empregados e dependentes.

Já as ações de inserção nas comunidades são principalmente apoio a programas e

campanhas sociais e desenvolvimento de projetos sociais próprios. Esse apoio se dá através de

contribuições financeiras, cessão de produtos e serviços, bem como equipamentos e

instalações.

Algumas empresas ainda estabelecem seus próprios projetos sociais através de

criação de institutos, fundações ou simplesmente atuando em parceria com o governo. Ações
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de fomento são realizadas principalmente através da realização de cursos profissionalizantes e

fomento ao empreendedorismo.

As ações de voluntariado se dão através da participação dos empregados e

parceiros em trabalhos que envolvem benefício às comunidades.

b) Quanto ao seu objetivo: Ações que visam aumentar a satisfação do dono da

empresa, ações que objetivam a melhoria nas condições de vida das comunidades, ações

que objetivam a melhoria na relação empresa/comunidade, ações que objetivam no

envolvimento do empregado com a empresa; ações que visam à melhoria na imagem

institucional da empresa.

As motivações para investir em ações sociais vão desde a satisfação pura em

investir em ações sociais até a melhoria na imagem da empresa. Pesquisas realizadas no Brasil

revelam que para 61% dos empresários o principal motivo do investimento em ações sociais é

a satisfação pessoal do mesmo. Para estes autores este fato reforça a idéia de que predomina

no empresariado a atitude assistencialista, do tipo mecenato na maioria das empresas. Nestas

situações os empresários não utilizam divulgação destes investimentos, e não associam-nos ao

marketing, já que a atitude tem como base o altruísmo. Já os investimento em melhorias das

relações empregados/empresas está diretamente relacionada à  ações de melhoria na qualidade

do trabalho. No que diz respeito à utilização das ações como forma de obter ganhos de

imagem, a pesquisa revelou ser esse o último item a ser citado como motivo de atuação social.

Os autores afirmam que esse fato significa a integração da empresa na comunidade e no

desenvolvimento social não apenas como mera busca de imagem, mas como busca de retorno

social de suas atividades.

c) Quanto ao seu foco de atuação: assistência social interna e externa, alimentação

e abastecimento, saneamento, educação e alfabetização, saúde e cultura;

De acordo com a pesquisa ação social das empresas do IPEA (2004), as ações

prioritárias das empresas nordestinas referem-se à alimentação e abastecimento (42%),

Assistência social (38%), educação e alfabetização (28%), saúde (21%), cultura (20%),

esporte (15%) qualificação profissional (14%) e desenvolvimento comunitário e mobilização

(11%). Segundo Melo Neto e Froes (2001), há o predomínio de ações voltadas ao

assistencialismo, mas, segundo esses autores, há uma tendência das empresas voltarem seus

investimentos sociais para o crescimento profissional das pessoas, ações de empregabilidade e

formação de mão-de-obra.

d) Quanto à origem setorial
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No que tange à origem dos investimentos, segundo pesquisa do IPEA (2004), as

ações sociais são 69% do setor de serviços, 75% oriundas da construção civil e comércio,

76% do ramo de agricultura, silvicultura e pesca e 76% da indústria. Para Melo Neto e Froes

(2001) este é um fator surpreendente, pois a indústria, por sua dimensão e características

especiais, como possibilidades de maior danos à comunidades, não é dominante em se

tratando de atuação social, bem como o ramo de construção civil que dispõe de intensa mão-

de-obra. Contudo, esses autores observam que praticamente todos os ramos efetuam alguma

contribuição pela sociedade.

e) Quanto às características do agente promotor

A pesquisa do IPEA (2004) concluiu que quanto maior a empresa maior a sua

atuação social, sendo que está aumentando o envolvimento de outros portes de empresas.

Melo Neto e Froes (1999, p. 96) apresentam os principais benefícios da atuação

social das empresas:

- Ganho de imagem corporativa;

- popularidade de seus dirigentes que se sobressaem como verdadeiros líderes 

empresariais com elevado senso de responsabilidade social;

- Maior apoio, motivação, lealdade, confiança e melhor desempenho dos seus 

funcionários e parceiros;

- Melhor relacionamento com o governo;

- Melhor disposição dos fornecedores, distribuidores, representantes em realizar 

parcerias com as empresas;

-Maiores vantagens competitivas (marca mais forte e mais conhecida, produtos 

mais conhecidos);

- Maior fidelidade dos clientes atuais e possibilidades de conquista de novos 

clientes.

2.2.3 Terceiro Setor da Economia

As organizações que compõem o terceiro da economia podem ser parceiros

eficazes das empresas no desenvolvimento de programas de ações sociais e um novo campo

de atividade a ser explorado pelas empresas que desejam exercer sua responsabilidade social.

O terceiro setor da economia, segundo Melo Neto e Froes (1999) surge como a solução para
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as limitações governamentais e diversas dificuldades sociais impostas pela globalização

econômica.

Fernandes (1994, p. 21) conceitua o terceiro setor da seguinte forma:

Um composto de organizações sem fins lucrativo, criadas e mantidas pela ênfase na
participação voluntária, num âmbito não governamental, dando continuidade às
práticas tradicionais de caridade, filantropia e do mecenato e expandindo o seu
sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de
cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil.

Para Martinez e Allen (2000 apud LEITE E SILVA, 2002, p. 2) “o protagonismo

de uma das três formas institucionais se justifica pela ineficiência mostrada pelas outras

duas”, o que significa que as empresas e/ou organizações do terceiro setor, muitas vezes,

cumprem o papel que caberia ao estado que, em sua ineficiência e morosidade, não consegue

cumpri-lo, restando aos mesmos unirem esforços a fim de suprir essas necessidades.

De acordo com Coelho (2000), as organizações da sociedade civil são originárias

das atividades voluntárias, estando estas últimas presentes já nos primórdios da civilização

humana, tendo suas raízes fortemente ligadas à noção de caridade das religiões. A palavra

caridade, que tem origem do latim caritas, significa amor ao próximo ou beneficência aos

necessitados. Essas ações significavam doações e cuidados com pessoas doentes e mais

necessitadas. No Brasil, as atividades voluntárias tiveram origem com as atividades de

assistência a pessoas carentes, no século XVI, com fins filantrópicos, pela influência das casas

portuguesas de misericórdia, diz-se até que a de São Vicente foi a primeira ONG do Brasil

(INSTITUTO ETHOS, 2001). A filantropia tradicional tem suas origens na cultura cristã.

Suas bases estão assentadas nos preceitos de renúncia e trabalho desinteressado por parte dos

clérigos da Igreja católica e na idéia de caridade, ou seja, em ações pontuais, mediadas pela fé

em Deus e na salvação da alma, voltadas para a solidariedade para com o próximo e,

especialmente, para os mais necessitados.

Landim (1993) afirma que as atividades da sociedade civil estiveram sob o

domínio da igreja católica durante os três primeiros séculos do Brasil Colônia. A partir do

estado novo o estado passou a ter uma maior participação nas questões sociais. A atividade

desenvolveu-se nos anos 70 e 80 do século XX com a culminância dos movimentos sociais e

do sindicalismo. Contudo, foi a partir da década de 90 que houve um crescimento realmente

expressivo de organizações e de um maior empenho da sociedade nas questões sociais.

Segundo Landim (1993), era a ação social dos “homens de bem”, uma “filantropia

senhorial”. Praticada por pessoas que tinham reconhecimento social, foi até a metade do
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século XIX uma obrigação associada a certos cargos ou posições e fonte de reconhecimento

adicional para os que adotavam seus preceitos.

É interessante ressaltar que, durante toda a trajetória de movimentos voluntários e

organizações sem fins lucrativos, nunca houve tanto apoio, empenho e foco por parte da

sociedade a esses ideais. São as idéias de ética e cidadania que permeiam a presente época que

levam as pessoas a adotar posturas de responsabilidade social e valores morais.

As organizações sem fins lucrativos são grandes aliadas das empresas no

desenvolvimento de ações sociais, visto que através das mesmas as empresas podem

desenvolver atividades de cunho social sem haver preocupação por parte delas com relação à

essas atividades já que as ONG’s são especialistas no que fazem. Formar parceria com uma

ONG, entretanto, não é requisito para uma empresa ser socialmente responsável. Os primeiros

passos para ser assim denominada devem ser dados internamente, com a própria rede de

relacionamentos e comunidade na qual a empresa esteja instalada. No quadro a seguir tem-se

uma explanação a respeito dos benefícios decorrentes da união de esforços de empresas e

ONG’s ou OSC’s (organizações da sociedade civil).

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
BENEFÍCIOS PARA AS OSC’S

Revitalizar marcas: reposicionar e recuperar marcas adormecidas.
Diversificar e manter suas fontes de recursos.

Revalorizar marcas: aumentar o compromisso do cliente e unir resultados econômicos a curto prazo
(vendas) e a longo prazo (reputação).
Legitimar sua natureza civil.

Aumentar a satisfação dos empregados: identificação com o projeto empresarial, maior coesão interna e
incremento do seu compromisso com a empresa.
Ascender a práticas diretivas que ajudem a melhorar seus processos e tomada de decisão.

A função trabalhista e empresarial adquirem uma nova perspectiva: o trabalho gera mais valor agregado
e se identificam novas fontes de financiamento.
Estabelecer contatos com outras instituições sociais que favoreçam sua introdução na rede social onde
opera ou pretende operar.

Cumprimento do compromisso social: evitar que resulte apenas em uma declaração de intenções.
Reforçar sua imagem institucional.

Conhecer mais adequadamente o target do seu público alvo, de maneira que possa relacionar-se com ele
de uma forma mais eficaz.

Quadro 4 – Benefícios da aliança entre as empresas e as osc’s  ou ong’s
Fonte: Martinez e Allen (2000 apud LEITE E SILVA, 2002, p. 2)
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A atuação social das empresas, aliada à experiências dessas instituições em

trabalhos sociais, traz benefícios para os todos os envolvidos em suas ações. De um lado tem-

se o benefício ou lucro social alcançado por um público ou comunidade-alvo, de outro lado

tem-se a empresa que tem a sua imagem vinculada à essas mudanças, o que poderá levá-la a

alcançar uma posição favorável no mercado em que atua e tem o bem-estar do consumidor

que sente-se parte desse processo de benefício social.

No quadro se seguir tem-se uma descrição dos termos oriundos da orientação

social das empresas com base nos conceitos mencionados nesta sessão. Esses termos são

largamente utilizados atualmente para designar a nova ordem empresarial social.

DENOMINAÇÃO CONCEITO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

CORPORATIVA

Implica na capacidade de ouvir os interesses das diferentes

partes envolvidas direta ou indiretamente na empresa

(acionistas, funcionários, prestadores de serviço,

fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio

ambiente) e conseguir incorporá-los ao planejamento de

suas atividades, buscando atender às demandas de todos,

não apenas dos acionistas ou proprietários.

MARKETING SOCIAL

tecnologia de administração voltada para o projeto,

implantação e controle de programas que têm como

finalidade a difusão de prática ou idéia social em um ou

mais grupos selecionados como alvo, visando a mudança de

comportamentos e práticas indesejáveis socialmente

MARKETING SOCIETAL

Consiste na tarefa da organização em determinar e atender

necessidades, desejos e interesses de participação de

mercado e proporcionar aos consumidores a satisfação

desejada mais efetiva e eficientemente do que a

concorrência de forma a preservar ou aumentar o bem estar

do consumidor e da sociedade, simultaneamente.

MARKETING PARA CAUSAS SOCIAIS OU

MARKETING RELACIONADO A CAUSAS

Apoio de uma empresa à uma causa social e/ou ambiental

relevante de forma a promover uma imagem, um produto ou

um serviço, em benefício mútuo, em que parte da receita

obtida na campanha é revertido à causa/instituição.

MARKETING SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

Consiste na compreensão por parte da empresa de aspectos

mais abrangente como o aspecto ético, ambiental, legal e

social das atividades das atividades e programas de

marketing.

Doação de dinheiro, bens ou serviços para ajudar

organizações sem fins lucrativos, grupos ou indivíduos. Este

tipo de ação tem uma perspectiva externa, ou seja, não está
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FILANTROPIA EMPRESARIAL necessariamente atrelada à responsabilidade social

corporativa.  É considerado o estágio inicial da

responsabilidade social corporativa

ÉTICA EMPRESARIAL

Princípios e padrões que orientam o comportamento no

mundo dos negócios

Quadro 5 – Os diferentes conceitos derivados da orientação social das empresas.
Fonte: Instituto Ethos de empresas e responsabilidade social (2006); Kotler e Roberto (1992); Kotler (1998); Pringle e
Thompson (2000); Kotler e  Keller (2006); Melo Neto e Froes (2001); Ferrell; Ferrell E Fraedrich, 2001 (2001, P. 68).

2.3 - O Setor Industrial

Neste tópico do trabalho serão apresentados características e histórico da indústria

brasileira e potiguar já que são as mesmas que estão em estudo no presente trabalho e são

estas que mais utilizam a orientação para o marketing por possuírem um processo produtivo

completo.

O desenvolvimento da indústria brasileira é considerado tardio, conforme

menciona Cassiolato (2001), já que só começou a alavancar a partir da segunda guerra

mundial, com forte participação estrangeira neste processo. Também tem como característica

o forte papel do estado no estímulo ao seu crescimento, tanto no que diz respeito ao mercado

de trabalho, à estímulos de natureza fiscal e à provisão de bens públicos, criando toda uma

infra-estrutura necessária ao desenvolvimento, principalmente, da indústria pesada. Esses

esforços propiciaram a criação, fortalecimento e diversificação da indústria, gerando um setor

industrial diversificado e complexo, crescimento também acompanhado pela indústria estatal.

O crescimento da indústria brasileira foi de 9,5% ao ano no período de 1965 a 1980,

percentual considerado alto para os padrões de países em desenvolvimento.

Esse crescimento na indústria brasileira, entretanto, foi desacelerado em virtude

dos efeitos da globalização econômica a partir do início dos anos 80, quando a mesma passou

a ser mais perceptível e até danosa. Esse processo trouxe profundas transformações para as

indústrias, como aumento da concorrência internacional, mudanças tecnológicas e mudanças

em toda a dinâmica e organização das empresas. Para Cassiolato (2001) as indústrias

brasileiras não desenvolveram tecnologia suficiente para atravessar esse período sem crise,

além disso, os problemas na política econômica brasileira levaram ao controle das contas

públicas, o que ocasionou redução ou eliminação de incentivos fiscais e financeiros, o



59

problema da hiper-inflação e planos econômicos fracassados também desempenharam

influência nessa crise.

De acordo com Rossi Júnior e Ferreira (1999) foram esses efeitos decorrentes da

globalização que promoveram a estagnação no crescimento da produtividade das indústrias

brasileiras, especialmente a partir de 1985 a 1990. Esses autores argumentam que após esse

período citado, entretanto, houve melhora no desempenho da indústria com a abertura

comercial, pois a queda das barreiras comerciais promoveram o acesso das empresas

brasileiras a insumos de melhor qualidade, além do fato de que a concorrência estrangeira

forçaria a indústria nacional a aprimorar seus métodos e qualidade de seus produtos para

tornar competitiva nesse novo ambiente. Esta vertente é considerada pertinente por vários

estudiosos na área, embora seja do conhecimento de todos que, no processo de abertura

econômica brasileira houve o fato do país ter cedido à essa abertura comercial sem fazer

maiores exigências, o que culminou na crise e falência de muitas empresas locais.

Para Bonelli e Fonseca (1998) a volta do crescimento da indústria brasileira se deu

a partir do ano de 1993, com uma taxa de 5% em média até o ano de 1997, quando crises

externas afetaram a economia brasileira, levando a outro período de quebra da produtividade

da indústria, perdurando até o final da década. A década de 1990 possuiu a característica de

crescimento irregular para a indústria.

O setor industrial potiguar é responsável por pouco menos da metade do PIB da

economia do estado, conforme informações da Federação das Indústrias do Estado do Rio

Grande do Norte (FIERN, 2005). O mesmo é um estado considerado privilegiado em

potencialidades para o desenvolvimento econômico. Suas principais potencialidades são os

recursos minerais, agro-negócio, e diversos segmentos industriais, além do setor de turismo.

A economia do estado há três décadas atrás se resumia ao binômio algodão-

pecuária bovina. O algodão, que era o principal produto de exportação do Estado, teve seu

declínio até praticamente se extinguir no final dos anos 80. A scheelita também era importante

produto na economia potiguar, mas que também se extinguiu em virtude da entrada da china

no mercado com preços mais competitivos, outro ramo de destaque na economia potiguar era

o de couros e peles, que também sofreu declínio na sua produção.

Esse declínio na produção e exportação dos principais produtos da economia

potiguar há algumas décadas deu lugar à atividades em novos ramos, dentre os quais

destacam-se a fruticultura irrigada que, apesar do estado apresentar clima semi-árido

limitando sua agricultura, vem proporcionando uma produtividade de 2,5 safras/ano, o que

leva o Rio Grande do Norte a figurar entre as três mais importantes frutícolas do Nordeste; a
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indústria têxtil que, mesmo pertencendo a um segmento muito tradicional do estado, vem se

reestruturando e modernizando seus processos para serem competitivas; A exploração  de

petróleo, em que o Estado é o segundo maior produtor nacional com produção de 100 mil

barris/dia, ou 9% da produção brasileira; e a carcinicultura que encontra-se em franca

expansão no estado, o qual, assim como em outros estados nordestinos, apresenta ambientes

propícios para a sua produção.

A indústria potiguar conta com o apoio de diversos programas voltados para o

incentivo à indústria, através de incentivo fiscal ou financiamento à despesas, conforme

informações da SINTEC (2005), tendo em vista a importância do setor industrial para a

economia do estado. No período compreendido entre 1995 e 1999 houve implantação de 128

empresas no estado.

No que diz respeito à exportação do estado, conforme informações da FIERN

(2004), o mesmo exporta 18% de produtos manufaturados, enquanto 80% corresponde ao tipo

commodities, o que corresponde às características nacionais, de exportação de produtos de

baixo valor agregado.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo do trabalho estão apresentados métodos e técnicas utilizados para a

realização da pesquisa, com seus respectivos fundamentos teóricos, no intuito de atingir os

objetivos estabelecidos no estudo, constando o tipo de pesquisa utilizada, a abrangência do

estudo, o método de coleta de dados e a forma de análise e interpretação dos dados.

3.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa utilizou o delineamento de casos múltiplos, sendo este uma variante

do estudo de caso. O estudo de caso é utilizado quando “faz-se uma questão do tipo ‘como’

ou ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador

tem pouco ou nenhum controle” (YIN, 2001, p. 28). O mesmo autor mencionado afirma ainda

que o estudo de caso é uma investigação empírica que

Investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos... Baseia-se em várias fontes de fontes de evidências, com os
dados precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado
beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a
coleta e a análise dos dados... O estudo de caso como método de pesquisa abrange
tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta
de dados e à análise de dados (YIN, 2001, p. 32-33).

Os estudos de casos permitem uma observação mais detalhada e minuciosa de

uma situação, permitindo o estudo de um fenômeno em profundidade dentro do seu contexto,

conforme atestam ROESCH (1999) e YIN (2001).

O estudo de múltiplos casos, conforme Yin (2001) são considerados por vários

autores como tendo os resultados considerados mais convincentes e mais ricos, do que os de

estudos de casos únicos. Cada caso de estudo, conforme o autor supracitado (2001, p. 68),

“deve servir a um propósito específico dentro do escopo global da investigação”, ou seja, cada

caso deve ter os seus dados coletados e analisados de forma independente.  O autor menciona
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ainda que casos múltiplos devem seguir uma lógica de replicação literal, ou seja, de prever

resultados semelhantes, ou uma lógica de replicação teórica, que consiste em produzir

resultados contrastantes apenas por razões previsíveis.

A presente pesquisa também caracteriza-se como qualitativa, sendo a principal

característica deste tipo de pesquisa o não emprego de instrumental estatístico na análise dos

dados e a busca pelo significado dos fenômenos estudados. Para Richardson (1985) a

conotação qualitativa é utilizada em situações em que há necessidade de uma abordagem

qualitativa para efeito de compreender aspectos psicológicos cujos dados não podem ser

coletados de modo completo se utilizados outros métodos devido à complexidade que dispõe,

como estudos dirigidos à análise de atitudes, motivações, expectativas, valores, etc.

A abordagem qualitativa trabalha num contexto de descoberta de conhecimento,

de exploração da visão de mundo dos sujeitos, conforme menciona Moreira (2002),

procurando explorar questões pouco estudadas e pouco estruturadas.

Dessa forma, a abordagem do método qualitativo atende à necessidade da presente

pesquisa por ser capaz de obter um maior aprofundamento nas percepções do entrevistado,

dos aspectos subjetivos dos mesmos, como motivações, necessidades, atitudes, além disso,

busca explorar uma área de conhecimento pouco estudada, pelo fato do estudo tratar de uma

relação de variáveis delicada e polêmica, considerada por alguns como contraditória, devido

ao desgaste que o termo marketing tem sofrido, havendo certa dificuldade de associação

teórica, embora na prática tenha-se indícios de sua existência.

A pesquisa também caracteriza-se como estudo exploratório-descritivo

simultaneamente, sendo este um tipo de combinação muito comum na pesquisa social .

A pesquisa exploratória é utilizada quando se pretende ter uma visão geral,

aproximada, concernente a determinado fato, sendo utilizada especialmente em situações em

que o tema de pesquisa é pouco explorado, impossibilitando a formulação de hipóteses

precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999). Este método, conforme coloca Triviños (1987,

p.109) permite ao pesquisador “aumentar sua experiência em torno de determinado

problema”.

No entender de Mattar (1996) a pesquisa exploratória faz uso de vários métodos,

expostos a seguir:

1 - Levantamento de dados em fontes secundárias: como a utilização da

bibliografia existente na área, documentos diversos, estatísticas ou pesquisas

efetuadas anteriormente e levantamento de experiência, que consiste em
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entrevistas, através de um roteiro de perguntas semi-estruturado com pessoas

experientes e com conhecimento na área de estudo;

2 – Estudos de casos selecionados a fim de possibilitar a ampliação do

conhecimento a respeito do tema em estudo e privilegiar a geração de hipóteses;

3 – Observação informal de objetos, comportamentos e fatos de interesse para o

estudo.

Já a pesquisa descritiva é caracterizada, segundo Marconi e Lakatos (2002),

quando tem como objetivo principal a descrição das características de um fenômeno ou

população em determinado espaço e tempo.  Para Triviños (1987, p. 110) “o estudo descritivo

pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e os fenômenos de determinada realidade”. No

entendimento de Gil (1999) são incluídas no grupo de pesquisa descritiva aquelas destinadas a

levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população.

Assim, este tipo combinado de pesquisa vai de encontro ao tema em questão por

ser pouco ou quase não explorado, permitindo um maior aprofundamento e familiaridade com

os fenômenos envolvidos no estudo, levantados a partir da literatura, tendo sido feito

levantamento com estudiosos na área e observação dos fatos, por isso a característica de

estudo exploratório, e é descritivo pelo fato de necessitar de descrição aprofundada

relacionada à percepção relação de ações sociais e marketing dos dirigentes das empresas

pesquisadas.

3.2 Abrangência do estudo

Os casos escolhidos para o estudo têm as características de serem empresas

reconhecidas economicamente sendo todas de médio portes, bem como casos ricos em ações

de caráter social, os quais darão oportunidade maior de aprendizado, já que consiste em

unanimidade entre os autores que a compreensão de um fenômeno crítico pode depender de

uma boa seleção de casos.  “Os casos ricos em informação são aqueles com que podemos

aprender bastante a respeito das questões que mais interessam aos propósitos da pesquisa”

(PATTON, 1990, P. 69) A escolha foi precedida de uma pesquisa exploratória realizada na

mídia local, levantamento com estudiosos na área sobre casos bem sucedidos da prática de

ações sociais e nos sites das empresas, sendo as empresas propositadamente escolhidas a fim

de dar suporte de qualidade ao estudo e, na ausência de um cadastro local de empresas que
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desempenhem atividades voltadas para o social, pode-se considerar a seleção intencional em

que buscou-se a opinião de determinados elementos chaves de uma população, que

disponibilizassem de informações de qualidade.

As empresas selecionadas para a presente pesquisa consistem em três (3)

empresas, sendo uma delas pertencente ao ramo da construção civil, outra empresa ligada ao

ramo de alimentação (produção e distribuição comercial), e a última ligada à atividade de

carcinicultura. A justificativa pelo estudo em empresas de ramos de atividades tão distintos se

dá em virtude das mesmas desenvolverem atividades concretas e específicas ligadas ao plano

social, sendo, então, todas essas empresas possuidoras de histórico de desenvolvimento de

atividades sociais, amplamente reconhecidas pela comunidade acadêmica e pela mídia.

Para Yin (2001, p. 69) qualquer utilização de estudo de casos múltiplos deve

seguir uma tendência de replicação e não de amostragem, tendo o pesquisador de escolher

cada caso minuciosamente de forma a

a) Prever resultados semelhantes (uma replicação literal); ou

b) Produzir resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (uma replicação teórica)

O mesmo autor afirma ainda que a lógica da amostragem exige o cômputo

operacional do universo, aplicável quando o pesquisador deseja determinar freqüência ou

prevalência de um dado fenômeno, sendo que esta lógica não é aplicada a estudos de casos e

qualquer aplicação dessa lógica de amostragem neste sentido aos estudos de caso estaria mal

direcionada. Assim, como o presente estudo foi realizado com múltiplos casos, vale salientar

que o mesmo não teve como objetivo final a generalização dos resultados, pois como

menciona Collis e Hussey (2005) não se estará tentando fazer generalizações estatísticas da

amostra para a população maior, no entanto, pode-se fazer generalizações teóricas a respeito

da aplicação a outro grupo.

3.3 Método de coleta de dados

Nos estudos de casos podem ser utilizadas técnicas distintas para a coleta de

dados, como documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação

participante e artefatos físicos, conforme Yin (2001). Na coleta de dados da Empresa A, além

da entrevista e observação direta com o diretor geral da empresa, utilizou-se registro interno

contendo informações sobre balanço das ações sociais destinadas ao público interno e
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histórico da empresa, ambos cedidos por e-mail pelo entrevistado, também foram utilizadas

reportagens e artigos publicados na mídia. Na empresa B foram cedidos documentos internos

sobre histórico e situação financeira da empresa e relação das ações empreendidas, jornal

interno e externo da empresa, além de observação direta e entrevista com dirigentes. No que

se refere à empresa C, além da entrevista com a supervisora de comunicação e observação

realizadas, foram cedidos folders e jornal interno da empresa.

A ênfase em todos os casos de estudo, entretanto, foi dada à entrevista,

conceituada por Gil (1999, p. 117) como “técnica em que o investigador se apresenta frente ao

observador e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à

investigação”. Segundo Mattar (1996), este método é relativamente mais enriquecedor para a

pesquisa pelo fato de que o entrevistador poderá obter um maior número de informações, pois

o mesmo poderá incluir observações quando necessário.

O interesse da pesquisa focou-se em profissionais com cargos de chefia por terem

geralmente maior conhecimento e experiência em suas áreas e visão integral da empresa,

sendo que na empresa B realizou-se a pesquisa simultaneamente com o vice-presidente, a

diretora de gestão de pessoas e diretora de marketing. Na empresa C, entretanto, não foi

possível realizar a entrevista com diretores, já que mesmos mostraram-se inacessíveis para

qualquer contato, realizando-se a pesquisa com a supervisora de comunicação da empresa. 

As abordagens às empresas participantes da pesquisa deram-se por contato prévio

telefônico a fim de obter autorização para a realização da pesquisa. Posteriormente foi

remetida uma solicitação (apêndice A) com a proposta da pesquisa, através de e-mail. Foram

necessários mais de quatro contatos nas empresas e C a fim de agendar as entrevistas, exceto

na empresa A em que marcou-se a entrevista na primeira tentativa, com a profissional

responsável pela área de ações sociais da empresa, após esse primeiro contato buscou-se

marcar a entrevista com o diretor geral da empresa que foi marcada duas semanas após essa

primeira entrevista, não existindo dificuldade para conseguir essa segunda entrevista. Os

locais de realização das entrevistas foram os próprios ambientes das empresas, com tempo

médio de duração de 1 hora e meia.

A fim de respeitar o compromisso estabelecido com as empresas de não divulgar

os nomes destas, utiliza-se a denominação alfabética A, B e C, sendo esta seqüência

estabelecida pela ordem em que foram coletados os dados na pesquisa de campo.
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3.4 Instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa constitui-se de um roteiro de entrevista semi

estruturado, desenvolvido com base nas correntes e modelos estabelecidos na literatura, bem

como respondendo aos objetivos elencados.  Neste sentido, procurou-se avaliar os aspectos de

marketing, especialmente o tópico 3 (influência das ações sociais na dinâmica da empresa), o

tópico 4 (conhecimento e informação em marketing e ações sociais/ambientais desenvolvidas

pela empresa) e o tópico 5 comunicação (difusão, promoção e divulgação) das ações sociais.

Já o tópico 1 (Caracterização das ações sociais/ambientais desenvolvidas pela empresa) e o

tópico 2 (Motivos e objetivos da atuação social) foram desenvolvidos a partir da pesquisa “A

iniciativa privada e o espírito público” realizada pelo Instituto de Pesquisa econômica

aplicada (IPEA, 2005). Quanto ao conteúdo das questões, pode-se enquadra-las na

classificação de Gil (1999) referindo-se aos fatos (Tópico 1 - caracterização das ações sociais

desenvolvidas, Tópico 5 – Comunicação das ações sociais), isto é, dados concretos e fáceis de

precisar; Sentimentos, atitudes e crenças (Tópico 2 – Motivos e Objetivos das ações sociais)

que, para o mesmo autor mencionado, referem-se às reações emocionais das pessoas diante de

fatos, fenômenos, instituições ou outras pessoas e procuram descobrir aspectos subjetivos dos

respondentes; Padrões de Ação (Tópico 3 – Influência das ações sociais nos resultados da

empresa), que, conforme o autor supracitado, podem envolver considerações práticas

referentes à ações que são praticadas; Já no Tópico 4 – Conhecimento e informação em

marketing e Ações sociais – as questões podem ser caracterizadas como perguntas sobre

padrões de ações e questões sobre atitudes e crenças.

O instrumento de pesquisa consiste num roteiro de entrevista semi estruturada e

disfarçada. O mesmo caracterizou-se como semi estruturado por conter 36 (trinta e seis)

questões abertas e 1 (uma) fechada. Segundo Mattar (1996), o instrumento de pesquisa não

estruturado caracteriza-se por conter apenas as perguntas padronizadas, sendo a resposta dada

livremente pelo pesquisado. Como existe uma questão contendo pergunta e resposta pré-

determinada, ou seja, estruturada, o mesmo caracteriza-se como parcialmente estruturado.

A entrevista foi caracterizada como disfarçada, pois omitiu-se a palavra marketing

do titulo do roteiro e da carta de apresentação da pesquisa, para evitar reações contrárias

relacionadas ao social com o marketing, aparentemente considerados contraditórios. Na única

questão fechada do instrumento, pediu-se para identificar em qual modalidade a empresa se
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enquadra no que concerne à atuação social, baseada em quadro construído a partir da teoria

constante no referencial teórico.

3.5 Análise e Interpretação dos Dados

Para Yin (2001, p.131) “a análise de dados consiste em examinar, categorizar,

classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições

iniciais de um estudo”. Já a interpretação dos dados, conforme argumenta Lakatos e Marconi

(2002), significa a procura por um sentido mais amplo para os dados já analisados,

vinculando-os a outros conhecimentos.

Conforme afirma Roesch (1999, p. 169), através da entrevista direta e observação,

métodos utilizados na presente pesquisa, é possível captar o nível de emoção dos

respondentes e “a maneira como organizam o mundo, seus pensamentos sobre o que está

acontecendo, suas experiências e percepções básicas”. Para o autor citado, as informações

colhidas através dessas técnicas normalmente são apresentadas na forma de textos. Assim, a

técnica de análise de dados escolhida e apropriada para o presente estudo consiste na análise

de conteúdo que, segundo Bardin (1977, p. 42), é conceituada como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens

 Esta técnica consiste em classificar os diferentes elementos em diversas

categorias de acordo com critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido capaz de levar à

uma ordem na desorganização inicial. Assim, o interesse da análise de conteúdo consiste no

que os dados poderão ensinar após serem tratados e não na descrição dos conteúdos

(BARDIN, 1977).

Conforme o autor citado anteriormente, a análise de conteúdo organiza-se em

torno das seguintes fases: a) a pré-análise, que consiste na escolha dos documentos, na

formulação das hipóteses e objetivos, ou seja, na organização do que será tratado; b) a

exploração do material, que trata-se de operações de codificação, desconto ou enumeração e,

finalmente, c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, em que os dados

brutos são tratados de modo a serem significativos e válidos.
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Roesch (1999) apresenta um roteiro simplificado e dinâmico elaborado a partir de

Weber (1990) para realizar a análise de conteúdo, como segue:

- Definir as unidades de análise

- Definir categorias

- Com base nas categorias criadas, codificar uma parte do texto, a partir disso

pode haver necessidade de revisão no sistema de classificação adotado

- Codificar todo o texto

- Se houver um grande número de casos, estratificar as respostas afim de elaborar

comparações entre grupos

- Apresentar os dados de forma criativa, em quadro comparativos, por exemplo

- Interpretar os dados à luz da teoria

Assim, a análise de conteúdo foi fundamentada a partir das seguintes unidades de

análise e categorias:

MOTIVAÇÕES ALTRUÍSTICAS E
ESTRATÉGICAS

Sustentabilidade (SUST), Demanda das Ong’s
(DONG), Benefícios no nível interno (BENINT),
Motivações Altruísticas (MALT), Motivações de
Mercadológicas (Motmerc).

INFLUÊNCIA MERCADOLÓGICA DA
ATUAÇÃO SOCIAL

Vendas (VEND), Diferenciação e vantagem
competitiva (DIFVAN), Satisfação dos clientes
(SCLIE), Projeção e Imagem (PIMAG),
Relacionamentos (REL), Retenção e fidelização de
clientes (RETFID), Publicidade (PUBLIC), Criação
de valor (CRIAVAL), Posicionamento (POS).

CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO

Visão de Marketing Holístico (MKTHOL), Visão de
marketing limitada (MKTLIM), Visão de
Responsabilidade social corporativa (VRESP), Visão
de Marketing Social (MKTSOC).

RESISTÊNCIA E LIMITAÇÃO
Resistência (RESIS), Aversão (AVERS), Autodefesa
(AUDEF), Contradição (CONTRAD).

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
Compartilhamento e Socialização (COMPART),
informativos internos (INFINT), Informativos
Externos (INFEXT), Mídia Espontânea (MIDESP)

Quadro 6 – Categorias de análise
Fonte: Dados da Pesquisa

Dessa forma, a ênfase do trabalho de análise e interpretação do estudo consiste na

busca pelo significado, correlações e ênfases, a partir de pontos enfáticos, repetições,

impressões e constatações no processo de pesquisa de campo. Buscou-se determinar o que foi

considerado importante nos dados obtidos e discursos dos respondentes, nas áreas de

consenso, consistência das respostas, além de buscar identificar certas reações emocionais dos

respondentes.
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4 ANÁLISE DA RELAÇÃO DO MARKETING COM A ATUAÇÃO SOCIAL DAS

EMPRESAS

Com o objetivo de compreender como se articula nas empresas o conceito e ação

do marketing e a atuação social destas, realiza-se nesta etapa a análise e interpretação dos

dados das empresas estudadas. Primeiramente, serão apresentados os casos de estudo, logo

após, a análise dos dados de cada empresa estudada, sendo a análise organizada conforme

cada objetivo proposto e fundamentada nas categorias de análise apresentadas anteriormente,

sendo que, ao final das análises e interpretações referente a cada objetivo está apresentada

uma análise comparativa entre os casos.

4.1 Apresentação dos Casos

4.1.1 Empresa A

A empresa, denominada para fins desse estudo empresa A, atua no ramo de

construção civil há quase 6 década (58 anos) no estado Rio Grande do Norte, sendo

atualmente líder no segmento residencial no Estado, classificada segundo a Federação das

Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) como de médio porte, possuindo cerca de 300

funcionários entre os fixos e temporários. A empresa, fundada em 1948, foi adquirida pelo

grupo atual com o compromisso de investir em modernidade e inovações técnicas e

administrativas, o que permitiu a expansão da empresa a partir de 1972. A mesma possui sede

no estado do Rio Grande do Norte, mas já realizou construções em outros estados da

federação, como Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. Já no

Estado, a empresa ergueu grandes empreendimentos, como shopping centers, edifícios

comerciais, parques industriais, rodovias, pontes, viadutos, adutoras, monumentos e hospitais,

além de 16 unidades habitacionais tanto populares como de luxo.

A empresa em estudo é pioneira na implantação de ferramentas, materiais e

instrumentos de controle com tecnologia de ponta, sendo suas obras caracterizadas como

inovadoras e de excelência em construção civil. A empresa é certificada no Programa de

Desenvolvimento de Tecnologia de Construção (DT&C) e certificação junto ao Programa

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do habitat (PBQP-h) com conceito de nível “A”.  A
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mesma é detentora importantes premiações ligadas à gestão responsável, como o Prêmio

SESI/CNI de qualidade no trabalho e prêmios relacionados à reputação e à marca, como

prêmio “Marcas que marcam” e “Top Natal”, bem como prêmio “Imagem empresarial”

cedido pelo jornal Gazeta Mercantil e dois dos seus diretores já foram premidos como “líderes

empresariais” também da Gazeta Mercantil.

A empresa, que está buscando certificação ISO 9002 e ISO 14000 (certificação

ambiental), trabalha com controle e aproveitamento de resíduos, preserva parte da vegetação

das áreas a serem construídas e busca manter formação natural dos terrenos em suas

construções.

A mesma fundamenta suas estratégias de negócios com base nos seguintes itens,

os quais são seguidos continuamente pela empresa, a saber:

1) Capacitação e valorização do operário, com um amplo programa de benefícios

relacionados à saúde, educação e aperfeiçoamento profissional para o operário e

sua família, buscando o desenvolvimento profissional deste;

2) Investimento em alta tecnologia, buscando oferecer toda a tecnologia necessária

para um bom desempenho do trabalho dos operários nas obras;

3) Consciência com relação ao meio ambiente, buscando preservar árvores nativas,

respeitar a formação natural do terreno e outros elementos que fazem parte do

paisagismo, Além disso, são construídas redes de saneamento em regiões de

construção da empresa onde não há tratamento de esgoto;

4) Respeito às comunidades em que são erguidas as construções da empresa,

proporcionando todas as condições possíveis de amenizar os impactos das obras,

como promoção de palestras relacionadas à saúde pública, construção de esgoto,

sanitário beneficiando as comunidades, exposição de tapumes nos edifícios com

obras de artistas potiguares, etc.

5) Atendimento ao cliente, para proporcionar ao mesmo comodidade, segurança de

estar adquirindo um imóvel de qualidade, proporcionando serviços através do site,

recepção na entrega das chaves do condomínio entre outras facilidades e

diferenciais.

4.1.2 Empresa B

A empresa, denominada B para fins desse estudo, iniciou suas atividades há 36

anos na cidade de Mossoró, sendo pioneira na fabricação de baby foods no Estado do Rio
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Grande do Norte, tendo transferido suas instalações para a região metropolitana de Natal ano

de 2001. A mesma atua fabricando farináceos para alimentação infantil, mistura para bolos e

achocolatados e comercializando no varejo e atacado, além desses produtos, misturas para

tortas e pães, macarrão, balas, chocolates, gomas de mascar, flocos de cereais, amidos de

cereais, refrescos em pó, refrigerantes, leites, iogurtes, laticínios, queijos e requeijões,

disponibilizando, através desse canal, sua estrutura comercial, logística e de serviços.

Encontra-se em amplo processo de crescimento, com receita bruta anual das vendas e serviços

de 28.643 Milhões de Reais (2005), com crescimento de cerca de 150% em relação ao ano de

2004. Segundo classificação de porte de empresa do Banco Nacional de Desenvolvimento

Social, por faturamento, a mesma pode ser caracterizada de médio porte, com quadro de

funcionário em torno de 179 pessoas. A expansão da fábrica de forma mais intensiva iniciou-

se em 2004 propiciando maior volume de produção e vendas, busca de tecnologia de ponta

para desenvolver os produtos e altos investimentos de linhas de produção. A empresa

comercializa seus produtos nacionalmente e participa de eventos internacionais para

promovê-los e já efetuou sua primeira negociação internacional para exportação de seus

produtos, sendo esta para a cidade de Cabo Verde no continente africano e tem projetos de

ampliar a comercialização para outros países do exterior.

A empresa possui linha de fabricação de última geração totalmente automatizada e

seus ensaios industriais são acompanhados por análises laboratoriais, garantindo

monitoramento preventivo que atende à rigorosos padrões nacionais e internacionais de

qualidade e segurança alimentar. A empresa possui certificação no Programa Alimento

Seguro (PAS), com cumprimento de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e em processo de

implantação da certificação “Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle” (APPCC), e

ISO 9001/2000 com a implantação do “Programa de gerenciamento de resíduos sólidos”.

A empresa recebeu recentemente o Prêmio SESI de qualidade no trabalho e são

freqüentes notícias na mídia em virtude dos patrocínios e ações sociais que realiza. Possui

como missão “fabricar produtos inovadores para proporcionar uma alimentação saudável,

valorizando a vida, garantindo resultados e promovendo a satisfação de todos” e nos seus

valores estão expressos atributos como honestidade, ética, respeito, entusiasmo, sensibilidade

e adaptabilidade, conforme documento interno. A empresa tem projetos de tornar-se líder de

mercado no segmento em que atua, de ser uma empresa de idéias e ações, ultrapassar

fronteiras, promover tendências e surpreender gerações, promovendo uma vida ativa e

saudável. A Empresa B tem se destacado no desenvolvimento da Responsabilidade Social

Corporativa local, tendo sido a única empresa do estado em que seus membros foram
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convidados a participar de conferências Internacionais relacionadas à esse tema e uma das três

empresa instaladas no Estado do Rio Grande do Norte portando o Selo da Fundação Abrinq

em seus produtos.

4.1.3 Empresa C

A empresa, denominada para fins deste estudo de empresa C, atua no segmento de

aqüicultura, produzindo e comercializando camarões da espécie Litopenaeus vannamei inteiro

congelado e calda congelada para o mercado internacional e para o mercado local. A empresa,

classificada como de médio porte segundo cadastro industrial da Federação das Indústrias do

Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), figura entre as 400 maiores empresas do setor de

agronegócio brasileiro, segundo o anuário Agronegócio 2006/2007 da Revista Exame. Está no

mercado há 24 anos, possui 624 funcionários, com faturamento no ano de 2005 de

aproximadamente R$ 28,8 milhões, tendo como principal parceiro comercial o Grupo

Carrefour, sendo considerada uma das principais exportadoras de camarão do País. A empresa

possui três unidades de produção em diferentes localidades do interior do Estado do Rio

Grande do Norte. Os principais mercados da empresa são Estados Unidos e Europa (França,

Espanha e Bélgica) para os quais são destinadas 95% da produção, mas a mesma também

exporta para países do Mercosul (4% da produção), além de estar iniciando o fornecimento

dos seus produtos para o mercado interno (1% da produção).

O desenvolvimento do produto da empresa passa por um sistema de produção

integrado que permite um acompanhamento de todo o processo desde o melhoramento

genético dos reprodutores de pós-larvas desenvolvido por uma empresa-laboratório coligado à

empresa, onde essas pós-larvas são selecionadas, continuando o processo na empresa que

usufrui de tecnologia de ponta a fim de alcançar qualidade internacional para os seus

produtos. Nas três unidades de produção o camarão é retirado do viveiro mecanicamente, o

que mantém a qualidade do produto inalterada e na unidade de beneficiamento o mesmo é

recebido e selecionado mediante rígido sistema de classificação e embalado em consonância

com severas normas de higiene e limpeza. Na unidade de beneficiamento são processadas em

média 30 toneladas de camarão/dia, além de fabricar 20 toneladas de gelo/dia, com área de

estocagem para 200 toneladas. Na parte terrestre o transporte dos produtos é realizado em

caminhões próprios e, via mar, através de containeres com gen-set, sendo embarcados nos

portos de Suape/PE e Fortaleza/CE a parcela da produção que é destinado à exportação.
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A empresa é detentora do selo “garantia de origem” do grupo Carrefour, tendo a

mesma sido aprovada em um processo de auditoria internacional do grupo citado, em que é

necessário seguir rígidos padrões de qualidade em todo o processo de produção do camarão,

na política salarial da empresa, treinamento de funcionários, implementação de trabalhos

sociais, sustentabilidade da atividade e biossegurança, além disso, foram necessários

investimentos em estrutura física, com a implantação de novos equipamentos para produção,

como uma máquina processadora desenvolvida por uma empresa americana, capaz de

beneficiar até dois mil quilos/hora de camarão, chegando a ser a única instalada na América

do Sul, fruto de investimentos de R$ 500.000,00, além de equipamentos de armazenagem

frigorífica.

A empresa utiliza em seu processo de produção 40% (931,11 hectares) de suas

áreas de cultivo, sendo o restante das áreas (60%, equivalente à 1.381,39 hectares) reservadas

à dunas, florestas de mangue, terras de paú e Mata Atlântica. As suas três unidades de

produção são permanentemente monitoradas para evitar riscos em suas áreas preservadas.

O camarão é um importante produto de exportação do Estado, o qual é o principal

exportador brasileiro desse produto, responsável por 35,44% das exportações nacionais. A

empresa, bem como o setor de carcinicultura em geral, vem enfrentando um momento de crise

devido à baixa cotação do dólar, a ação de anti-dumping dos Estados Unidos, além de uma

virose que vêm acometendo viveiros no Brasil, devido à alta densidade na criação de

camarão, que é o número de camarão por metro quadrado. A empresa, no entanto trabalha

com densidade baixa, com o mínimo de 7 camarões por metro quadrado e máximo de 25

camarões por metro quadrado, uma das menores densidades do setor, que já registrou

densidade 150 camarões por metro quadrado em outras empresas.

A empresa possui uma orientação voltada para a preservação ambiental, para a

responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, havendo uma ampla divulgação desses

conceitos em jornais internos, folhetos e site da empresa.
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4.2 Análise dos Casos

4.2.1 Caracterização das ações sociais

a) Empresa A

 As ações sociais desenvolvidas pela empresa são, em sua maioria, voltadas

para os funcionários e familiares, como alfabetização em salas construídas no próprio canteiro

de obras, assistências médico-odontológica e social, prêmios e incentivos à criatividade e

programas culturais e de lazer, campanhas de saúde para os funcionários e familiares,

reciclagem profissional e treinamento em outras atividades a fim de gerar maiores

oportunidades profissionais, também proporcionam refeitório com nutricionistas, e controles

no processo produtivo com aproveitamento de resíduos que têm toda a renda proveniente da

venda dos resíduos gerados pela obra (gerenciamento de resíduos) convertida em benefícios

dos operários da obra geradora. A empresa investe durante todo o ano em ações sociais e

ambientais sazonais, em parceria ou não com entidades da sociedade civil, há cerca de 10

anos.

 Os recursos empregados pela empresa nas ações sociais são de diversas ordens,

por exemplo, recursos físicos, tais como material de construção como tijolos e cimento, lonas

protetoras para abrigar os voluntários das campanhas, mudas de árvores, recursos financeiros

para patrocinar esses eventos, serviços como treinamentos e palestras para os voluntários,

força de trabalho de funcionários que atuam como voluntários, treinamentos e palestras de

conscientização. Os recursos empregados provêm da própria empresa e, nas campanhas

esporádicas, os recursos são destinados ao marketing. O critério de escolha das ações a serem

realizadas consiste principalmente em questões ligadas ao meio ambiente, mas também são

realizadas campanhas voltadas para a sociedade, como a campanha para construção de rampas

para portadores de necessidades especiais, conjunta com a ONG Natal Voluntários, bem como

apoios culturais e apoio a atleta para-olímpico. As ações são voltadas para comunidades, para

a sociedade em geral e para os próprios funcionários que, além de outros benefícios, contam

com sala de aula nos canteiros de obras e cursos de aperfeiçoamento e profissionalizantes para

os mesmos e suas famílias.  Também são realizadas ações em comunidades em que as obras

estão sendo construídas, com palestras educativas, com foco no meio ambiente e no social,

como palestras para jovens sobre drogas. Outras são as ações de mecenato através de

patrocínios de eventos culturais, promoção de artistas da música local, bem como patrocínios

de obras de artistas potiguares para serem expostos nos tapumes das obras.
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Os dirigentes da empresa pretendem repetir todas as campanhas no ano corrente, o

que implica que há planejamento dessas ações e que continuidade, à medida que vão

ocorrendo eventos ligados à área de atuação da empresa, havendo um calendário a ser fechado

para este ano. A área funcional responsável pelas ações sociais está diretamente ligada à área

de Recursos humanos, mas essas atividades estão incluídas no próprio planejamento

estratégico da empresa. As ações, na maior parte das vezes, são criadas e desenvolvidas por

uma agência de propaganda, mas algumas também têm origem na própria empresa.

Constatou-se que não há uma avaliação dos resultados das ações nem junto aos funcionários,

nem junto às comunidades. Há documentos de divulgação interna, apenas listando as

atividades e com alguns dados, mas apenas algumas campanhas com a apresentação dos

resultados.

As ações sociais em parte são constantes, principalmente àquelas voltadas para

funcionários e famílias e para as comunidades em que têm obras em andamento, este fato

demonstra a orientação para a responsabilidade social corporativa, pois esta é direcionada,

primeiramente ao público interno, com perspectiva duradoura e orientada para a amenização

de seus impactos na comunidade. Já no que diz respeito às ações de curta duração, geralmente

de um dia e esporádicas, atreladas à sociedade em geral, como a campanha de construção de

rampas e a campanha “Dia Mundial de Limpeza de Praia”, dentre outras, denotam um

enfoque externo, direcionado à mídia, principalmente pelo fato de que a agência de

propaganda da empresa que cria e desenvolve essas campanhas. Os dois tipos de atuação,

entretanto, são divulgados. Embora sejam planejadas, não contam com um programa de

resultados, conforme mencionou a entrevistada “ainda estamos estudando a formação de

indicadores”, geralmente ocorrendo em datas comemorativas, e especialmente voltadas para

temas como meio ambiente, existindo uma clara ligação entre essas ações esporádicas e a

divulgação da marca da empresa.

Em se tratando das ações voltadas para o público interno pode-se considera-las

como ações de melhoria na qualidade no emprego, comum de empresas que buscam

qualidade no trabalho e primam pela responsabilidade social, conforme a literatura. Já as

ações externas podem ser classificadas como ações de inserção nas comunidades, ações que

objetivam a melhoria na relação empresa/comunidade e ações de voluntariado, pois há grande

envolvimento dos funcionários da empresa. 

As ações classificadas como ações que objetivam a melhoria na relação

empresa/comunidade referem-se principalmente àquelas que amenizam o impacto das

atividades da empresa na comunidade. No que diz respeito ao foco de atuação, a empresa
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prioriza ações de nível interno, com empregados e familiares e as campanhas externas

priorizam o meio-ambiente.  A atuação na comunidade, entretanto, é baixa, ocorre como

forma de amenizar impactos, não havendo investimentos consideráveis nas comunidades, nem

junto à organizações do terceiro setor, havendo apenas parcerias de curto-prazo nas

campanhas (anexo A) voltadas para a conscientização. Contudo, por tratar-se de uma

atividade que envolve intensa mão-de-obra e as ações serem prioritárias para o seu corpo de

funcionários e dependentes, já existe considerável envolvimento da empresa com melhorias

na qualidade de vida de diversas pessoas na sociedade, que são os funcionários e suas

famílias.

b) Empresa B

A empresa B desenvolve 13 programas sociais, havendo investimentos através de

doações de alimentos, doações financeiras e serviços para diversas instituições e programas,

como orfanatos (2) e lares de idosos (2) tanto locais como no Estado da Paraíba, ao Hospital

Infantil Varela Santiago, ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer, à Casa de Apoio à

Criança com câncer, ao Instituto Ponte da Vida e ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer

no Estado da Paraíba.  Há também um programa de voluntariado próprio, além do principal

projeto da empresa no momento que consiste no cumprimento do 4º objetivo do milênio que

consiste numa iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de

disseminar os 8 (oitos) objetivos do projeto entre os diversos segmentos da sociedade (os 8

objetivos do milênio  no anexo B). Outros importantes programas são o projeto aprendiz e

programa da Fundação Abrinq que dá direito ao selo “empresa amiga da criança”. Também

são enquadrados como ações de responsabilidade social o apoio financeiro à Casa da Ribeira,

com patrocínio à peças de teatro, patrocínio à atleta para-olímpico, atleta de luta livre do

Estado, atleta de karatê, atleta de modalidade automobilística Stock Car David Muffato e

patrocínio também à times de futebol locais.

O principal projeto social da empresa consiste no compromisso de atingir o 4º

objetivo do milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual concede um selo de

compromisso à organização que se comprometer a realizar no mínimo uma das oito ações

definidas para o Objetivo do Milênio escolhido. O “4º objetivo do milênio” propõe reduzir a

mortalidade infantil em comunidades, no caso, na comunidade em que a empresa atua. As

atividades da empresa neste projeto ainda estão se iniciando e o mesmo consiste num trabalho

completo de conhecimento das comunidades e comprometimento em dar toda a assistência
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necessária para conseguir alcançar os resultados pretendidos que são fornecer todas as

condições para combater a desnutrição e mortalidade infantil na comunidade beneficiada pela

empresa. Os três primeiros meses do projeto (setembro-dezembro 2005) foi um período de

intenso trabalho para a equipe escalada para o desenvolvimento do projeto, que desenvolveu

um plano de ação para atingir, no menor tempo possível, o máximo de pessoas da

comunidade. Este projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Prefeitura da cidade da

localidade beneficiada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que se integrou à

implementação das ações com seus agentes. Além da prefeitura, a empresa envolveu outros

parceiros a fim de engajar diversos setores da sociedade no projeto: médicos e profissionais

da área de saúde, Sociedade de Pediatria, Promotoria da Infância e Juventude da cidade em

que as ações estão sendo implementadas e a instituição bancária Caixa Econômica Federal. A

primeira meta desse projeto consiste em conhecer a legislação em defesa da criança para

poder aplicá-la, tanto dentro da empresa quanto em seu entorno. A segunda consiste em

garantir que as gestantes das comunidades assistidas estejam fazendo exames de pré-natal

regularmente, já a terceira é oferecer cursos às mesmas sobre gestação saudável e cuidados

com o bebê. A quarta meta do projeto é promover palestras mensalmente sobre reeducação

alimentar e nutricional. A quinta meta consiste em identificar as crianças desnutridas e

orientar as famílias para reverter essa situação. A sexta é orientar as mães para que exijam que

as cadernetas de saúde de seus filhos sejam devidamente preenchidas em unidades de

atendimento. A penúltima proposta consiste na participação em campanhas de vacinação. A

oitava visa conscientizar os pais e mães do futuro - os adolescentes – com a promoção de

atividades voltadas a eles sobre maternidade e paternidade responsável.

A empresa em estudo também recebe o selo Empresa Amiga da Criança, o qual é

estampado na embalagem dos seus produtos. Este selo é concedido às empresas que assumem

publicamente os 10 compromissos estabelecidos pela Fundação Abrinq (Anexo C). A

Fundação é mantida por pessoas, empresas e agências nacionais e internacionais que lutam

pela causa da criança e do adolescente, beneficiando milhões de crianças e adolescentes por

meio de suas ações, seus programas e projetos. Um dos principais fatores que influenciou a

contemplação da empresa com o selo “Empresa amiga da criança” foi a doação de 24

toneladas de alimentos ao Hospital Infantil Varela Santiago, além da doação de prédio anexo

à esse Hospital para hospedagem de pessoas de fora da capital do Estado. A empresa B é uma

de apenas três empresas instaladas no Rio Grande do Norte que recebem o selo “Empresa

cidadã” da Fundação Abrinq.
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Outro importante projeto da empresa é o seu engajamento no Projeto Aprendiz,

que consiste numa iniciativa do Governo Federal que visa inserir jovens no mercado de

trabalho. A forma de contratação é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por

prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e

menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-

profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o

aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação.O prazo

máximo de contrato de aprendizagem não poderá ser superior a 2 (dois) anos.

A empresa possui um grupo de voluntários organizado, constituído pelos

funcionários, que realiza visitas regularmente nas comunidades e entidades como creches,

hospitais e abrigos de idosos em que são realizadas brincadeiras e diversas doações, como

roupas, lençóis, brinquedos, e principalmente alimentação.

 Os recursos empregados nas ações realizadas pela empresa são diversos como

recursos físicos, no caso de doações de prédios tanto à Casa de apoio a criança com câncer

como o prédio anexo ao Hospital Infantil Varela Santiago, os próprios produtos da empresa

como na maioria das instituições que a empresa beneficia, bem como o principal projeto que é

o 4º objetivo do milênio, recursos financeiros como as doações feitas ao Grupo de apoio a

criança com câncer e os patrocínios culturais e esportivos, há também serviços como

voluntariado, palestras e treinamentos como no caso do projeto 4º objetivo do milênio, além

do voluntariado nesse e em outros projetos.

Os recursos empregados nestas ações são, em sua maioria, os próprios produtos da

empresa e doações financeiras. O critério de escolha de suas principais ações consiste

principalmente em temas ligados à infância e à alimentação e nutrição. As ações são voltadas

principalmente para a família, crianças, gestantes e idosos, bem como, em menor grau, para

outros públicos, como esportistas e a sociedade em geral, como a campanha para construção

de rampas para portadores de necessidades especiais, em parceria com a ONG Natal

Voluntários. Todas as ações são planejadas e contínuas, com doações financeiras mensais e de

alimentos, principalmente as ações voltadas para creches, hospital infantil, abrigos de idosos e

do principal projeto da empresa que é o 4º Objetivo do milênio. As ações são realizadas desde

a fundação da empresa em 1968, em forma de doações e instituição própria, porém, após a

mudança das instalações para a região metropolitana de Natal, houve a inviabilidade

geográfica de coordenar a instituição na cidade de Mossoró.

Há planejamento dessas ações e continuidade, bem como projeto de ampliar as

atividades sociais da empresa. São exigidos relatórios periódicos das instituições em que a
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empresa investe, principalmente da secretaria de Saúde do município em que está sendo

realizado o projeto 4º objetivo do milênio, já que isso é norma do programa. A área funcional

responsável pelas ações sociais corresponde ao departamento de gestão de Pessoas.

As campanhas são bem consolidadas já que há investimento em instituições desde

a fundação da empresa e os numerosos projetos que a empresa gerencia, sendo que as de curta

duração correspondem as campanhas do grupo de voluntariado que são voltadas para datas

comemorativas, embora estas não sejam as prioridades da empresa. As ações são

caracterizadas como ações de inserção nas comunidades (Programa 4º. Objetivo do milênio),

ações de fomento ao desenvolvimento social (Programa jovem aprendiz) e ações de

voluntariado (programa de voluntariado). As ações têm base assistencialista, pois centra-se

em auxílio a demandas básicas, como a alimentação. Entretanto, como a alimentação é o

produto oferecido pela empresa pode-se considerar a relação estratégica, pois os projetos são

escolhidos pela consonância e afinidade com o perfil da empresa que é alimentação infantil,

os chamados baby foods. As ações são acompanhadas e monitoradas constantemente,

demonstrando, dessa forma, uma preocupação dos gestores com o desenvolvimento dos

programas.

c) Empresa C

As ações sociais desenvolvidas pela empresa beneficiam diretamente cerca de

3.000 pessoas de todas as faixas etárias distribuídas nos municípios de Natal, Canguaretama,

Guamaré e Porto do Mangue, sendo estas as regiões em que as unidades da empresa estão

instaladas, além do escritório central em Natal. As ações são voltadas especialmente para as

famílias de funcionários e comunidades adjacentes às operações físicas da empresa, exceto o

Projeto Olímpia que é desenvolvido para comunidades extremamente carentes não adjacentes

às empresa e que também não têm vínculo com funcionários. As ações são permanentes e

voltadas especialmente para a saúde e educação.

Um dos programas sociais é o Projeto Olímpia, o qual foi idealizado por um casal

de professores de Natal, que é patrocinado pela empresa há 13 anos. Este projeto consiste em

manter uma academia, que também funciona como uma entidade privada, em que crianças e

adolescentes de comunidades carentes da cidade de natal se divertem, praticando atletismo, ao

mesmo tempo em que recebem uma bolsa auxílio que está atrelada à freqüência à escola.

Através da ginástica olímpica, as crianças e adolescentes do projeto têm oportunidade de

desenvolver em conjunto a disciplina, a concentração, o controle e expressão corporal, a força
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e a flexibilidade. Paralelamente, a participação dos mesmos no projeto proporciona melhores

condições de saúde, alimentação e higiene pessoal, pois eles recebem café da manhã, almoço,

banho, reforço escolar, atendimento médico e odontológico, vão ao cabeleireiro regularmente,

recebem instruções de higiene pessoal, palestras com psicólogos, assistente social e, além

disso, participam de eventos culturais na cidade de Natal e campeonatos relacionados a

ginástica olímpica. Neste projeto há a participação de 40 crianças, sendo 20 da Comunidade

Novo Horizonte (antiga Favela do Japão), 20 da Vila de Ponta Negra, além de outras 30

crianças e adolescentes que freqüentam escolas públicas no período da manhã e praticam

ginástica olímpica no período da tarde (Projeto Atleta cidadão), sendo que as primeiras

participam do projeto todos os dias da semana e sábado e estas últimas em dois dias da

semana. Este programa estimula a socialização, a vida escolar e familiar, além de outros

aspectos, pois evita que as crianças permaneçam sem atividade nas ruas. A Academia Olímpia

é considerada uma das melhores escolas de atletismo do Norte-Nordeste do Brasil.

Outro serviço prestado pela empresa diz respeito a um programa de saúde

direcionado aos funcionários e às famílias, que é considerado o “Programa Saúde da Família”

da empresa, que presta assistência às famílias dos funcionários com acompanhamento a

gestantes, hipertensos diabéticos e pessoas idosas, dependendo do caso que tiver na família,

sendo esse programa monitorado através de um relatório mensal que direciona as atividades

desse grupo de trabalho. Há também auxílio psicológico para quem precisa e

acompanhamento à recém-nascidos que têm o peso verificado periodicamente, bem como se

as vacinas necessárias estão em dia. Esse trabalho é realizado por auxiliares de enfermagem

do trabalho e em cada fazenda tem um cronograma para essas atividades. As ações desse

programa são conjuntas com postos de saúde locais, tendo programas de vacinação para

funcionários da empresa, orientações através de palestras e distribuição de cartilhas

informativas sobre higiene pessoal e do meio ambiente. Este programa está presente em todas

as três unidades de produção da empresa. Há casos de profissionais que fazem palestras para

os funcionários e suas famílias e são requisitados para dar palestras em escolas ampliando as

ações da empresa para a comunidade, formando uma parceria entre a empresa e as escolas.

A empresa também apóia um importante programa para a comunidade de Barra de

Cunhaú que é desenvolvido em conjunto a Associação Ítalo-Brasileira da Barra de Cunhaú

(AIBA) que proporciona desenvolvimento sócio-cultural para a comunidade através de

educação básica para crianças e adultos, supletivos e cursos de aperfeiçoamento e capacitação

profissional. O programa também desenvolve atividades culturais, como oficinas de
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percussão, grupo de capoeira para crianças e adolescentes, grupo de arte circense para

crianças e adolescentes e grupo de movimento Hip Hop.

Pode-se caracterizar as ações da empresa como ações de inserção nas

comunidades, ações de melhoria da qualidade do emprego e ações de fomento ao

desenvolvimento social.  A empresa também presta assistência social externa através da

educação e esporte. Os focos de atuação fixam-se em saúde, educação, alfabetização, cultura e

profissionalização o que denota uma diversidade de serviços, pois tem diversos focos de

atuação. Os programas sociais da empresa são abrangentes e avançados, pela amplitude das

atividades que chegam a beneficiar cerca de 3.000 pessoas em várias localidades do Estado.

Neste sentido, conforme visto na teoria, muitas vezes a liderança na atuação social vem das

empresas, que através de associação com o terceiro setor e através de projetos próprios

contribui no desenvolvimento das comunidades carentes de diversas formas, seja contribuindo

na melhoria em demandas básicas, seja em desenvolvimento cultural e profissional, o que

tende a levar essas pessoas a reconhecer novas perspectivas.

4.2.2 Análise Comparativa da Caracterização das Ações Sociais

Empresa A Empresa B Empresa C

Tipos de
Ações

Alfabetização no
canteiro de obras,
assistências médico-
odontológica e social,
programas culturais e de
lazer, campanhas de
saúde para os
funcionários e
familiares, reciclagem
profissional e
treinamento em outras
atividades a fim de
ampliar as perspectivas
profissionais

Doações de alimentos,
doações financeiras,
serviços de voluntariado
dos funcionários,
Palestras de
conscientização, inserção
de jovens no mercado de
trabalho, apoio cultural

Atendimento médico,
educação e cultura para
crianças, jovens e adultos,
profissionalização para
jovens e adultos

Público-
alvo

funcionários e familiares
(continuamente)
Comunidades adjacentes
às obras
e sociedade em geral
(esporadicamente)

Crianças e adolescentes,
mulheres grávidas e idosos
(continuamente)

Familiares dos funcionários,
comunidades carentes
(crianças e jovens)
(continuamente)

Área de
enfoque

Educação, Capacitação
profissional e
Meio ambiente

Saúde e nutrição Educação e Saúde
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Tempo de
atuação
social

Em torno de 10 anos Desde a fundação da
empresa (1968)

Desde a fundação da empresa
(1983)

Critérios
de escolhas
das causas

Relação com o Meio
ambiente e bem-estar
dos funcionários

Relação com nutrição e
saúde

Ações voltadas para o bem
estar dos funcionários,
familiares dos funcionários,
comunidades próximas às
atividades das empresas e
comunidades carentes.

  Quadro 7 -Caracterização das Ações Sociais
  Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se que as empresas B e C desempenham um papel social mais intensivo e

fortalecido com comunidades, ao passo que as ações desenvolvidas pela empresa A fixam-se

nos funcionários e familiares, embora tenham a sua importância social, a contribuição é

limitada, se comparada às outras empresas e levando-se em consideração as carências da

população do Estado. Este fato pode se dá em virtude da recente participação da empresa em

questões sociais, se comparada à atuação das outras empresas. Em pesquisas já realizadas,

observou-se que a participação das empresas de construção civil em envolvimento social é

considerada pequena se comparada à outras áreas. Entretanto, é importante observar que

ações que objetivam o crescimento profissional e ações que zelam pelo bem-estar dos

empregados são consideradas pertinentes ao desempenho de uma prática de responsabilidade

nos negócios desejável e de apoio ao crescimento da sociedade, as quais foram observadas

principalmente nas empresas A e C.

4.2.3 Motivos e Objetivos da atuação Social

a) Empresa A

No que se refere aos fatores determinantes da atuação social e ambiental da

empresa foi observado que há uma forte tendência mercadológica na atuação social desta

empresa em virtude, principalmente, da diferenciação (DIFVAN) que a atuação social

proporciona, segundo o entrevistado da empresa “A”,
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[...] O setor passou por um período em que não havia preocupação com o meio-
ambiente, mas esse conceito mudou, pois existe uma maior conscientização por
parte dos consumidores em aderir a empresas que tenham preocupações com o
meio-ambiente. Esta seria uma forma de diferenciar-se às demais empresas do
setor, que não têm essa preocupação, fazendo algo mais que as outras.

Já em relação aos fatores atuais relatados pelo gestor diz respeito ao fato de que

buscam sustentabilidade no mercado (SUST), a fim de se manterem atuantes em seu ramo de

negócios, fazendo com que essas ações sejam parte do negócio da empresa, conforme

colocação a seguir:

[...] Há na empresa a plena consciência de que não existe mercado imobiliário sem
preservação do meio-ambiente e toda empresa que pretende se manter no mercado
atual, altamente competitivo precisa se adequar a essa tendência [...] o que motiva é
a própria sobrevivência da empresa no mercado, faz parte da visão empreendedora
e da visão de longevidade.

Também como fatores motivadores da atuação social foram mencionados a

”grande procura de instituições em busca de patrocínio financeiro (DONG), a procura e a

retenção de profissionais capacitados para a empresa (BENINT), bem como para gerar

satisfação nos clientes” (SCLIE).

Foi mencionado durante a entrevista que, quando procurada pela ONG “Natal

Voluntários”, a empresa optou por uma ação relacionada ao tipo de negócio da empresa que

tratou-se, na ocasião, de uma campanha voltada para a construção de rampas para deficientes

físicos, ou seja, as ações concebidas devem ter ligação com a estratégia geral de negócios da

empresa.

Para a empresa, é altamente gratificante investir em ações sociais, pois “isso

reflete nos resultados da empresa e existe uma forte relação das ações com os resultados”.

Existindo, dessa forma uma forte relação da atuação social com aspectos do marketing, como

vendas (VEND) e imagem (PIMAG). Complementando essa colocação, o dirigente afirmou

que

[...] A preferência por imóveis da empresa, haja vista o alto custo que envolve este
tipo de aquisição, está diretamente ligada à imagem da empresa atrelada às suas
ações sociais e ambientais, que implica para o consumidor a noção de confiança na
empresa.

Quanto aos resultados almejados com a atuação social e ambiental, mencionou-se

que “pretende-se continuar sendo líder no mercado tendo a preferência dos consumidores,

sendo uma referência na questão responsabilidade social e ambiental e considerado
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ecologicamente correto”, denotando o caráter de busca de sustentabilidade (SUST) a partir

dessa atuação que desempenha.

Quanto à ser gratificante investir em ações sociais afirmou-se que “com certeza é

gratificante a simpatia da população, e isso é refletido diretamente nas vendas da empresa”.

Observa-se claramente como objetivos de atuação responsável conceitos e

práticas relacionadas ao marketing e à estratégia geral de negócios da empresa,

principalmente pela busca de boa imagem, diferenciação e sustentabilidade no mercado

através das ações de responsabilidade social e ambiental. Outro fator observado diz respeito à

reação da empresa em contrapor-se ao estigma do setor de causador de danos ao meio

ambiente e à população, o que teria despertado a vontade dos gestores em buscar melhorar

essa imagem negativa. Essas informações corroboram a literatura, já que as ações das

empresas estão ligadas à sua estratégia geral de negócios e buscam dar uma nova dimensão à

estratégia global da empresa.

A atuação social e ambiental da empresa, conforme análise dos dados, tem como

objetivos vários aspectos: imagem, diferenciação, vendas, nível interno. Observou-se,

contudo, pouca alusão ao fator crescimento ou desenvolvimento social de comunidades em

que realizam ações sociais, a ênfase foi dada quase que totalmente aos objetivos de imagem e

longevidade da empresa, ou seja, nos retornos diretos e indiretos para a empresa.

b) Empresa B

A respeito das questões sobre motivos e objetivos de realização das ações sociais

os entrevistados mencionam que

Todos nós somos responsáveis por algo, por isso é fundamental que todos nós
ajudemos aos outros [...] Por menos que você tenha, tem como ajudar quem tem
menos que você [...] São coisas boas que você pode fazer e por muito pouco que
tenha você, sempre tem como fazer por alguém [...] é um trabalho que nós estamos
sempre empenhados, sempre que fizemos o bem isso retorna para nós. Isto também
é uma forma de transferir o sucesso da empresa para quem precisa, pois através
dessas ações nós temos resultados concretos diariamente de melhoria na vida das
pessoas. É uma satisfação pessoal ajudar os outros que não têm (MALT).

Esses motivos mencionados pelos dirigentes são altruísticos, ou seja, são voltados

para promover a satisfação dos mesmos em promover ajuda ao próximo.  Segundo a

literatura, este é o motivo mais apontado como determinante da atuação social do

empresariado no Brasil.
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É observada, a partir das colocações dos entrevistados, uma precaução (AUDEF)

de haver julgamento que denote caráter mercadológico da atuação social da empresa, ao

afirmar-se que a participação da empresa em ações sociais não consiste em novidade,

conforme argumento a seguir:

Apesar de a empresa investir em ações sociais desde que foi fundada há 36 anos, só
agora os resultados vieram aparecer, apesar de ter sido a primeira a assumir, mas
sempre ajudamos a alguém desde o início da empresa.

Observa-se uma tendência natural na empresa de valorização de relacionamentos

sociais, em virtude da abertura observada na área administrativa da empresa, bem como

através dos discursos dos entrevistados (MALT), conforme menção a seguir:

Aqui as portas não são fechadas, há abertura para conversar, há solidariedade até
com pessoas que nem são da empresa, mas que um funcionário conhece e nós
ajudamos [...] Quando alguém da empresa traz um problema de um vizinho ou um
conhecido que está passando por dificuldades, nós fazemos uma relação do que
precisa e ajudamos essas pessoas, Já houve casos de funcionários que passam por
dificuldades que tanto a própria empresa como todos os funcionários se unem e
ajudam, O resultado que temos é esses, o sucesso de nossas empresas.

Os motivos alegados, conforme a análise dos dados, e como visto na literatura, têm

base assistencialista, que consiste em fazer doações e apoiar questões de natureza básica como

alimentação e saúde. Esta relação é corroborada na medida em que a empresa em estudo

promove seu apoio a causas como alimentação, saúde e nutrição, isto é, de natureza básica,

sendo fortemente atrelada ao conceito de filantropia empresarial, que envolve princípios de

caridade e bondade pessoal dos dirigentes. Para o entrevistado, os retornos dessas atitudes são

o sucesso da empresa, ou seja, não há uma busca intencional e sim um retorno natural das

ações empreendidas.

c) Empresa C

No que diz respeito aos motivos e objetivos das práticas adotadas pela empresa, foi

constatado que o desenvolvimento dessas práticas socais e ambientais têm origem na visão

estratégica de negócios da empresa, ou seja, é uma prática fundamentada na busca do bem-

estar de todos os envolvidos com a atuação da empresa (SUST), conforme mencionado pela

entrevistada que diz o seguinte:

Na verdade isso começou por que o próprio diretor sempre teve essa visão bastante
diferente da maioria dos empresários locais e do Brasil mesmo, então ele tem como
filosofia se desenvolver e desenvolver aqueles que estão ao redor dele, da empresa,
ele costuma dizer sempre que não quer crescer sozinho, então a partir do momento
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que ele puder proporcionar o bem-estar dos funcionários e dele também, ele vai
fazer o possível para que isso dê certo, esse lado social da empresa já vem de
muitos anos, muito antes de se entrar em moda essa questão da responsabilidade
social.

Na mesma colocação tem-se a menção a respeito de que a empresa realiza sua

atuação social e ambiental não tratando-se de “moda”, ou seja, tomando-se o cuidado e a

precaução (AUDEF) de que a mesma não está seguindo uma tendência puramente

mercadológica, mas obedecendo à uma filosofia própria da empresa. Esta colocação da

entrevistada denota aversão (AVERS) e resistência (RESIS)à conceitos que envolvam atuação

sócio-ambiental e marketing.

Quanto aos fatores determinantes dessa atuação voltada para a sustentabilidade dos

negócios foi mencionado o seguinte:

A gente percebeu há alguns anos que teria que ter um acompanhamento junto às
famílias dos funcionários, pois as unidades de produção estão localizadas em
regiões muito pobres, então a gente começou a perceber que às vezes um
funcionário começava a faltar por que tinha um filho doente em casa e não tinha
onde deixar, ou com quem deixar a criança, então a empresa começou a detectar a
partir desses casos que foram surgindo essa necessidade de fazer alguma coisa por
esse pessoal, pelos funcionários, foi aí que a empresa começou aos poucos à formar
algumas parcerias nas comunidades em que a empresa está inserida, por exemplo,
na fazenda matriz, em Barra de Cunhaú, a unidade mais antiga da empresa, às vezes
a mãe ia trabalhar na indústria e deixava uma filha de oito anos tomando conta de
uma criança de dois ou três anos ou vários irmãos e essa mãe não trabalhava
sossegada e o encarregado notava que havia algum problema, a gente resolveu a
partir daí fazer um levantamento e firmar uma parceria lá na própria base a
princípio com uma instituição que já trabalhava lá, tendo recolhido essas crianças
que estavam em casa com seus irmãos e outras que ficavam na rua, brincando,
correndo riscos, levando-as para a associação tanto os filhos dos funcionários da
empresa como outras crianças, essa parceria se firmou e continua até hoje”.

Os fatores desencadeadores da atuação social da empresa, portanto, tem origem na

visão estratégia de negócios atrelada à sustentabilidade (SUST), além de buscar,

principalmente, o bem-estar dos funcionários (BENINT). O fato de buscar melhorar as

condições das famílias dos funcionários e dos próprios é considerada na literatura como

“melhoria da qualidade do emprego”, sendo predominantes nas organizações que primam pela

excelência no exercício da responsabilidade interna, haja vista que é necessário pautar a

responsabilidade social internamente. Como a causa primária de atuação social é promover

um ambiente de trabalho mais tranqüilo, denota a preocupação dos dirigentes em atuar em

favor do bem-estar dos funcionários para, ao mesmo tempo em que cria um ambiente

próspero de trabalho, atua no desenvolvimento comunitário.

O que se pretende com as práticas sociais da empresa é buscar tranqüilidade para

um bom desempenho no trabalho de seus funcionários (BENINT), mas ao mesmo tempo
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mostra-se o interesse em proporcionar qualidade de vida às pessoas envolvidas (MALT),

como pode ser visto na seguinte fala da entrevistada:

O objetivo dessas ações, a única coisa que se espera é que o funcionário trabalhe
tranqüilo sabendo que o filho está sendo bem cuidado, por que as crianças estão
tendo uma formação, fazem diversas atividades e o objetivo maior dos projetos
sociais da empresa é esse, mantendo-as fora das ruas, fazendo uma atividade que
vai ser boa para ela no futuro.

A visão, neste caso, não é meramente altruística, visto que existe um esforço maior

da empresa no reconhecimento da tríade empresa – funcionários – comunidade.  Esta prática

decorre da visão empresarial em contribuir com o crescimento mútuo entre os vários atores

inter-relacionados, voltando a atenção também para o meio ambiente.

Quanto a ser gratificante investir em ações sócio-ambientais, que é o caso da

empresa, é observado que existe a relação das práticas mencionadas com aspectos

mercadológicos (PIMAG), e benefícios internos (BENINT), conforme colocação da

entrevistada:

Todos gostam do que fazem por que a gente sabe que não só graças a esse,  mas a
outros projetos também, a empresa é muito respeitada nas comunidades, ex-
funcionários, funcionários atuais, eles têm muito orgulho de trabalhar na empresa,
as pessoas que fornecem os produtos da empresa, sabem do respeito que a empresa
tem, o pessoal gosta disso, nós não realizamos mais ações por falta de tempo, por
que a gerente-geral é que formada nessa área de saúde gostaria de se dedicar mais,
mas como ela absorve toda a empresa, não investe em mais ações por falta de
tempo.

 Como as ações abrangem comunidades carentes envolvidas diretamente, ou não,

com a empresa e como possui programas voltados à preservação ambiental, a atuação não

limita-se ao interior da empresa, mas aos chamados stakeholders. Esta orientação condiz com

uma forte tendência à responsabilidade social corporativa, pelos fatos mencionados e

corroborados pela literatura.
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4.2.4 Análise Comparativa dos Motivos e Objetivos da atuação Social

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

Data de início  1996
1968 (Fundação da
empresa)

1983 (Fundação da empresa)

Fatores
determinantes

Romper a imagem
negativa do setor de
construção civil

Busca dos dirigentes
em ajudar ao próximo

Dar apoio às famílias dos funcionários
a fim de garantir a qualidade no
trabalho

Motivação
atual, segundo
depoimentos
dos dirigentes

Tendência no mercado,
busca por longevidade,
boa imagem no
mercado

Visão altruística Visão altruística e estratégica dos
negócios

   Quadro 8 - Motivos e objetivos da atuação social
    Fonte: Dados da pesquisa

Os fatores concernentes ao início da atuação social das empresas mostram-se

diferentes para cada uma delas. A empresa denominada A, teria iniciado suas atividades

sociais e ambientais em virtude da tendência do mercado em seguir essa orientação, fato

ocorrido na década de 1990 em que houve maior adesão das empresas brasileiras à atuação

social e ambiental, bem como observado através da análise dos dados. Já a empresa B teve

motivação altruística como fator determinante. Este fato, que além de ser observado na

pesquisa, é corroborado pela ausência de influência do mercado na época (1968), haja vista

que quando houve introdução dessas ações na empresa ainda não era uma idéia comum no

mercado brasileiro. A empresa C, por sua vez, além das motivações altruísticas, teve como

fatores determinantes a busca por qualidade e produtividade no trabalho. Neste último caso

enfatizou-se que essas ações não tiveram influência do mercado, isto é, que antes de surgir

essa “moda” a empresa já desenvolvia seus projetos sociais. Os três casos, entretanto, se

desenvolveram certamente em decorrência dessa nova orientação que ganhou novos

contornos na última década (1990) e têm evoluído para um patamar cada vez mais dinâmico e

atuante.

É importante salientar que quanto à ser gratificante investir nestas ações, os

dirigentes também mencionam aspectos relacionados à respostas anteriores, por exemplo, na

empresa A considera gratificante por que gera simpatia e reflete diretamente nas vendas da

empresa, isto é, traz retorno de imagem e maior faturamento, já na empresa B menciona-se

que a satisfação é gratificante, corroborando a idéia de benemerência do empresário, enquanto

que na empresa C considera-se gratificante  por que leva a empresa a ser respeitada no
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mercado motivando funcionários, ex-funcionários e fornecedores, que  sentem-se orgulhosos

do trabalho social realizado pela empresa, significando que essas ações influenciam na

melhoria do trabalho interno e na imagem da empresa.

4.2.5 Influências da Atuação Social na Dinâmica da Empresa

a) Empresa A

Esta terceira parte da entrevista procura demonstrar mais detalhadamente os

resultados diretos da prática de ações sociais para a empresa A.

Foi mencionado na entrevista que a relação da prática de ações sociais com a

imagem (PIMAG) da empresa é benéfica, sendo considerada item importante para o negócio

da empresa, conforme fala do dirigente:

É extremamente positiva, pois gera confiança na construtora, passa a imagem de
idoneidade da empresa e faz a diferença (IDV)já que existe essa forte ligação das
ações sociais e confiança na construtora [...] Há forte influência da prática de ações
sociais também na opinião pública, pois os vários prêmios recebidos pela empresa,
como o Top of Mind, são conseqüência das ações ambientais que a empresa promove,
isso também se reflete nos resultados das pesquisas que a empresa realiza, tudo
relacionado à responsabilidade social da empresa.

A atuação social também é considerada uma prática propulsora de um clima

interno agradável (BENINT), capaz de promover maior motivação e envolvimento dos

funcionários, além de atrair talentos para a empresa, conforme exposto pelo entrevistado

como segue:

Causa orgulho, aumenta a auto-estima dos funcionários [...] inclusive há uma
participação muito grande dos funcionários nas campanhas, mesmo sendo uma
decisão da diretoria há envolvimento de todos os funcionários, além disso há casos
de vários profissionais que preferem trabalhar na empresa do que em outras por
causa dessa ligação da empresa com responsabilidade social.

Quanto à influência nos relacionamento da empresa (REL) com os clientes

menciona-se claramente a busca de firmar essa postura de “socialmente responsável” junto

aos clientes já que campanhas são levadas ao conhecimento dos mesmos com o objetivo de

influenciar diretamente nas vendas, como exposto pelo entrevistado:

Algumas campanhas são realizadas em data próxima aos lançamentos de imóveis
da empresa, e os imóveis são vendidos mais rápido do que o normal (...) Houve o
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caso de um condomínio lançado próximo a uma campanha e teve tempo recorde de
vendas.

A atuação social da empresa também é considerada importante para a retenção e

fidelização dos clientes (RETFID), pois faz parte dos diversos atributos oferecidos pela a

empresa a título de diferencial, fato inferido a partir da seguinte informação:

Além de vários outros atributos oferecidos aos clientes na compra dos imóveis, há
diversos detalhes que fazem a diferença para o cliente, como a atuação social e
ambiental da construtora.

Apesar de a empresa considerar importantes os benefícios da atuação social que

desenvolve não conta com uma forma de avaliação desses fatores como meio medir essas

relações, afirmando-se “ainda está estudando a formação de indicadores [...] e vai fechar

balanço das atividades para fazer uma avaliação da relação das ações com os resultados”.

Em se tratando da relação da atuação social com à criação de valor (CRIAVAL) e

o posicionamento da empresa (POS) há a associação por parte da empresa, já que implica na

associação da empresa com essas posturas na visão do cliente, conforme fala do respondente:

Há clara criação de valor para a empresa, pois quando o cliente compra os produtos
da empresa, compra todos esses conceitos e a prova de que essas ações trazem
resultado é que isso é refletido nas vendas da empresa (VEND).

Há também retorno de publicidade para a empresa através de mídia espontânea

(PUBLIC), a medida em que saem reportagens na mídia jornalística explorando as atividades

sociais que a empresa realiza, sendo este um importante meio de a empresa firmar sua marca

atrelada à atuação social, segundo depoimentos dos dirigentes:

Houve o caso de uma reportagem em jornal sobre a ginástica laboral, que é um tipo
de aquecimento para os operários com o objetivo de diminuir contusões e acidentes
de trabalho reduzindo drasticamente os índice, gerou retorno através de mídia
espontânea, de forma mais eficiente do que uma propaganda comum [...] Todas as
ações que geram mídia espontânea geram retorno, pois pode mudar a imagem da
empresa que possa ser negativa como conseqüência das ações sociais que realiza”.

Sobre o fato das ações da empresa serem um diferencial ou vantagem em relação às

demais, é mencionado que essa atuação têm como objetivo construir sua imagem (PIMAG)

atrelada ao social e ao ambiental, consistindo em uma estratégia de mercado (Motmer),

especificamente de Projeção e imagem, como pode ser visto a partir das colocações do

entrevistado:

Tanto é diferencial e uma vantagem que faz parte da estratégia da empresa de se
tornar referência em relação à atuação social e principalmente ambiental.
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Conforme verificado a partir das colocações do dirigente da empresa A, existe

forte influência da atuação social e ambiental da empresa em vários aspectos. A empresa

parece desfrutar de uma boa imagem em vários segmentos dentro e fora do estado do Rio

Grande do Norte, haja vista o número de premiações que a mesma recebe. Além disso, é

fortemente procurada por estudantes e pesquisadores em virtude de suas ações serem bem

conhecidas. Para o dirigente esses fatores são todos associados às práticas de cunho social e

ambiental da empresa.

Essas ações também influenciam na aquisição e fidelidade dos clientes,

consistindo em um diferencial competitivo e influenciando no retorno financeiro da empresa

já que “vende-se mais e fatura-se mais” sendo este ponto enfatizado diversas vezes. Fica clara

através dessas afirmativas que existe uma intensa ligação entre as ações realizadas e o

marketing, já que constituem um diferencial para empresa, sendo, portanto, uma vantagem

competitiva, melhorando a imagem perante vários membros, como a sociedade, a opinião

pública, os próprios clientes, os funcionários, e no mercado em geral.

Não foi verificada qualquer dificuldade de associação no que diz respeito à postura

social e ambiental da empresa ao marketing, Todas as relações foram consideradas positivas e

não houve qualquer rejeição aos termos mercadológicos.

b) Empresa B

No que se refere às questões sobre a influência das ações sociais em resultados de

imagem para a empresa é observada uma postura de autodefesa (AUDEF) diante da questão

ao mencionar-se que as ações não são realizadas para promover a empresa, contudo

menciona-se que anteriormente as ações não tinha esse objetivo de gerar uma boa imagem

para a empresa, evidenciando que têm o objetivo de influenciar na imagem da empresa,

conforme fala do entrevistado:

a questão da responsabilidade social não é realizada para se ter retorno diretos para
a empresa, claro que com o tempo e magnitude da ação isso vai aparecer e gerar
retorno de mídia, mas isto será uma conseqüência e não a prioridade [...] as ações
sociais não são previamente planejadas para se ter retorno de mídia [...] o setor de
marketing da empresa está se estruturando agora e o profissional de marketing tem
uma visão mais aguçada de como essas ações pode vir a gerar um marketing
positivo para a empresa, mas anteriormente isso não ocorria, as ações eram
realizadas para ajudar as pessoas mesmo”.
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Os entrevistados também consideram uma importante conseqüência da atuação

social da empresa o clima interno (BENINT) que é proporcionado por suas ações, segundo

depoimento a seguir:

Há influência positiva das ações sociais na imagem da empresa para os
empregados, o que também gera um espírito de solidariedade neles, pois foi por
causa das ações sociais que a empresa já realizava que eles formaram por conta
própria o grupo de voluntários da empresa, visando dá apoio às ações sociais da
empresa. Já há naturalmente um clima muito satisfatório na empresa, pois
funcionários têm liberdade para irem à sala dos diretores e todos são
cumprimentados todos os dias pelos diretores.

A atuação social da empresa também exerce influência na retenção de talentos,

havendo um caso claro na empresa de funcionário que buscou a empresa em virtude dessas

ações, como segue:

Teve o caso de uma funcionária recém - contratada que se interessou em trabalhar
na empresa após ter tomado conhecimento das ações sociais da empresa em uma
palestra dada na faculdade em que estuda.

Quanto ao prestígio junto à opinião pública os entrevistados mencionam que há

influência direta das ações na hora da compra quando, por exemplo, alguém vai ao

supermercado e vê o selo ‘empresa amiga da criança’ esse fator vai definir a compra do

produto (DIFVAN).

 No que se refere à criação de valor (CRIAVAL) para a marca da empresa em

virtude das ações sociais os respondentes afirmam que essa relação é pertinente, influenciando

também como diferencial competitivo (DIFVAN) e no posicionamento (POS) da companhia:

Influencia diretamente a empresa [...] Como trabalhamos com ações sociais ligadas
principalmente à infância, isso reflete no mercado [...] quando alguém vai a um
supermercado e vê um produto que estampa as ações sociais que a empresa realiza,
o consumidor dá preferência a esses produtos [...] Há uma consciência maior hoje
em dia por parte dos consumidores.

Outra importante constatação é que a atuação social da empresa também influencia

na aquisição e retenção de clientes, além de novamente mencionar-se o fator diferenciação

(DIFVAN) para a empresa, segundo depoimento a seguir:

Os consumidores têm tido mais consciência da importância das ações das empresas,
por exemplo, um outro dia eu estava num supermercado e vi uma mãe que disse ao
filho que não iria comprar um produto com aerosol, pois isso é prejudicial à camada
de ozônio, isto já está sendo formado na cabeça dos consumidores de dar
preferências às empresas que não agridem ao meio ambiente, a empresas
preocupadas com a responsabilidade social, que dão um pouco do lucro da empresa
para a sociedade. É mesmo um diferencial para a empresa.
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Há influência das ações sociais da empresa no posicionamento (POS), em virtude

da assunção que as práticas sociais vem obtendo, significando que a empresa em estudo

realiza sua atuação almejando não só a satisfação pessoal dos dirigentes, mas também

acompanhar uma tendência do mercado, conforme argumento do gestor:

O tema responsabilidade social é um conceito dominante, em todo lugar que se vai,
palestras, só se fala em responsabilidade social, e uma empresa que não pratica a
responsabilidade social eles perguntam ‘quem são vocês?’, apesar de que aqui no
Nordeste ainda é pequeno o número de empresas que têm desenvolvido suas ações
sociais.

No que diz respeito aos relacionamentos da empresa com os clientes retrata-se aos

benefícios da atuação como uma conseqüência e não a finalidade como exposto inicialmente

(AUDEF), denotando uma reação de autodefesa conforme argumento que segue: “tudo o que

a empresa faz de bom influencia nos seus resultados com cliente”.

Já no que se refere à vantagem e diferencial competitivo da atuação social para a

empresa é demonstrado de forma clara durante toda a entrevista o fator diferenciação e

vantagem competitiva (DIFVAN), sendo este o fator mais citado, corroborando a afirmação

do gestor que afirma que “toda empresa que aplica a responsabilidade social com seriedade

ela tem um diferencial”.

No que se referem aos retornos financeiros advindos da prática de ações sociais os

entrevistados tratam como conseqüência de sua atuação, ao argumentarem que

Se a responsabilidade social gera uma aceitação maior e se torna um diferencial,
isso consequentemente gera retorno financeiro e vendas.

Há um acompanhamento e medição dessas relações de forma direta, pois se foi

aplicada uma determinada quantia numa campanha e houve aumento das vendas sabe-se que

foi influência daquela campanha, aí se faz análise de como e porque houve essa influência.

Há pontos enfáticos no que se refere à empresa não visar geração de “mídia” com

a atuação social, no sentido de que as ações não são realizas para se ter retorno em marketing.

Entretanto, no decorrer da entrevista, foram mencionados pontos de concordância entre os

entrevistados em relação aos enfoques mercadológicos, como o fato dos produtos da empresa

portarem o selo “empresa amiga da criança” e isso atuar como uma forte influência no

comportamento do consumidor gerando fidelidade e retenção de clientes, criação de valor

para os produtos da empresa, posicionamento, relacionamentos positivos, boa imagem e

prestígio frente à opinião pública, além de agir como favorecedor do clima interno da

empresa.
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Demonstrou-se que a empresa associa diretamente os efeitos da atuação social ao

marketing, embora a princípio tenha-se mencionado que as ações não tem o objetivo de causar

impacto na mídia, colocando-se que essas ações têm um enfoque mercadológico à medida em

que se afirma que antes tinha o objetivo meramente de ajuda ao próximo, sendo essa

orientação mudada a partir do momento em que o departamento de marketing direciona essas

ações à imagem da empresa, denotando que atualmente essas ações não limitam-se à

concepção altruística dos dirigentes.

Mencionou-se que os consumidores estão mais conscientes e dão preferência à

produtos advindos de empresas que têm essa postura, mas a primeira reação quando

iniciaram-se as questões sobre marketing foi a de que não há esse objetivo a princípio, isto

viria como conseqüência das ações e de uma forma indireta.

Ficou clara, dessa forma, a associação direta por parte da empresa da sua atuação

social aos conceitos atrelados ao marketing, embora tenha-se verificado a princípio desprezo à

essa associação ao enfatizar a não intencionalidade dos efeitos mercadológicos dessas ações.

c) Empresa C

A postura adotada pela entrevistada procura esclarecer de imediato a não relação

da atuação da empresa com o movimento recente de responsabilidade social das empresas

Autodefesa (AUDEF), como também visto em outra colocação da mesma, ao ser indagada

sobre a influência de sua atuação para a imagem da empresa, é mencionada essa relação com

a diferenciação e vantagem competitiva (DIFVAN) e com os relacionamentos (REL) da

empresa no mercado, conforme a seguir:

Hoje a empresa é a única empresa no mundo detentora do selo ‘garantia de origem
Carrefour’ produtora da espécie Litopenaeus vannamei que é uma espécie
originária do Pacífico e quando um grupo do Carrefour veio certificar a empresa
uma das coisas que chamou muito a atenção foi a empresa já ter esse lado social
bem desenvolvido, independente de modismos, ou de exigências de mercado, o
diretor já vinha com essa idéia há muitos anos”.

Quanto ao aspecto de prestígio junto à opinião pública (PIMAG) a entrevistada

menciona que esse é um fator importante já que essa prática consiste em exclusividade do

ramo da empresa, o que demonstra também que essa prática é tida como um diferencial os

negócios da empresa, como segue:
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Há sim influência das ações sociais, pois a empresa deve ser a única empresa do
ramo de carcinicultura que faz esse tipo de ação, pode até ser que exista, mas nós
não temos conhecimento, pelo menos nas comunidades em que a empresa está.

Com relação ao nível interno da organização (BENINT) a entrevistada menciona,

com certo grau de dúvida, a influência da atuação social para com o ânimo de seus

funcionários, ao afirmar que

Acredito que sim, pelo menos eles falam bem dessas ações, então, de certa forma, a
grande maioria das pessoas que trabalham na empresa trabalham por que gostam,
só fica na empresa quem gosta, até por que a empresa passou por um processo de
dispensa de funcionários e se deixou muito aberto que quem não estivesse satisfeito
poderia sair. Há funcionários de muitos anos desde o início da empresa”.

Já com relação ao envolvimento da criação de valor da empresa com as ações

sociais que ela realiza, a entrevistada demonstra uma idéia de que a atuação não é vista como

parte do negócio da empresa (RESIS), o que denota resistência em realizar tal associação ao

mencionar que

Só sabe dessas ações quem conhece a empresa, pois ao mesmo tempo em que a
empresa realiza essas ações ela não divulga, não promove essas ações [...] quando
se conhece a empresa aí realmente agrega valor para a empresa.

No que se refere à influência de sua atuação com o posicionamento da empresa no

mercado, coloca-se que a diretoria não busca tornar evidentes essas ações, demonstrando a

preocupação em não relacionar a atividade de cunho social ao negócio e ao marketing,

(RESIS), conforme especificado pela entrevistada:

O diretor da empresa não gosta de ostentar essas ações, a gente faz por que nós
gostamos de fazer, ninguém está obrigando, nós ficamos até surpresos quando os
estudantes de universidades vêm nos procurar já que nós não divulgamos isso, o
máximo que a gente faz é manter isso no site, e internamento todos sabem, mas não
é prioridade da empresa divulgar essas ações sociais, não é para se promover na
mídia.

Sobre a influência das ações sociais nos relacionamentos da empresa com os

clientes afirma-se que a atuação sócio-ambiental da empresa gerou uma importante vantagem

para a empresa (DIFVAN) que foi a aquisição do Selo “Garantia de origem Carrefour”, como

argumenta a entrevistada

A maior parte da produção da empresa vai para a Europa e outra parte vai para o
Carrefour [...] essas ações sociais são importantes por que qualquer empresa que
tenha interesse em trabalhar com os nossos produtos já se torna mais fácil, por
causa do selo ‘garantia de origem’, e a aquisição deste selo teve influência das
ações sociais da empresa.

Já sobre o item aquisição e fidelização de clientes comentou-se que “os

compradores (potenciais) quando sabem que a empresa possui o selo ‘garantia de origem’ já
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sabem que passamos por um rigoroso processo de certificação e que as ações sociais

influenciaram na aquisição deste selo”.

Como já demonstrado, considera-se o fator atuação como um diferencial indireto,

já que o fato de portar um selo que garante maior competitividade (DIFVAN) não exclui o

fator diferenciação já que esta é um dos fatores da competitividade. Dessa forma, se a atuação

social rendeu esta importante certificação para a empresa ela pode ser tratada como fator de

competitividade, em oposição ao que é mencionado na entrevista de que a atuação social e

ambiental não é utilizada em benefício próprio (AUDEF).

Acreditamos que o fato de termos essas ações sociais desde muito tempo, possa ser
que isso tenha nos ajudado a conseguirmos alguma vantagem, por exemplo na
obtenção do Selo G.O. do Grupo Carrefour mas, não usamos isso para proveito
próprio.

Em se tratando de influência das ações sociais no retorno em vendas ou retorno

financeiro novamente é evitada associação de sua atuação com resultados práticos e de

mercado (AVERS), como pode ser observado a seguir:

Não acreditamos que elas tenham influências tão diretas em nossas vendas,
podendo até ajudar num primeiro momento, mas depois não altera muita coisa,
principalmente na parte financeira da empresa”.

Em relação à medição de influência das ações sociais em todos os fatores

mencionados anteriormente, afirma-se que existe o diferencial por suas práticas (DIFVAN),

mas não é conhecido em que medida ou se dá efetivamente, conforme colocação da

entrevistada:

Se trata de algo que não pode ser medido diretamente, a gente houve falar que isso
influencia, que é um diferencial, mas é uma relação intangível”.

Observa-se a partir da análise dos dados que, para a empresa, há uma relação

mínima da atuação social e ambiental com aspectos mercadológicos e estratégia da empresa,

influindo em aspectos internos da empresa, na imagem e prestígio, na criação de valor apenas

para “quem conhece a empresa”, e atuando como diferencial na conquista do selo, sendo que

através desse selo se realiza atração de clientes, mas não traz fidelização, nem influenciando

nas vendas ou retorno financeiro, chamaria a atenção dos clientes, mas que no decorrer dos

relacionamentos da empresa não traz nenhum benefício para a empresa, colocando-se como a

real vantagem a certificação do selo “Garantia de origem” do Carrefour.

Os dados demonstram que, para os dirigentes dessa empresa, a atuação social e

ambiental é tratada como algo desmembrado do recente processo de orientação social nos

negócios, visto que essa orientação é considerada um modismo pelo entrevistado. Dessa

forma, na visão da empresa, a sua atuação social não visa à conseguir benefícios no mercado,
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contudo, alega-se que o selo portado pela empresa constitui uma vantagem e para conseguir

este selo a atuação social e ambiental da empresa foi um fator preponderante,  existindo assim

a influência dessa atuação em fatores mercadológicos, embora essa relação direta não seja

aceita pela empresa.

4.2.6 Análise Comparativa das Influências da Atuação Social na Dinâmica da Empresa

BENEFÍCIOS
ANALISADOS

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

Imagem /
prestígio

Confiança, imagem de
idoneidade, opinião
pública, prêmios da mídia

A responsabilidade social
não é realizada para se ter
retorno de “mídia”

Influenciou numa
importante conquista da
empresa: o selo G.O. do
Carrefour

Nível interno /
Talentos

Orgulho e aumenta a auto-
estima dos funcionários

Gera um espírito de
solidariedade nos
funcionários

A prática social ajuda a criar
um bom clima na empresa

Criação de Valor
“Quando o cliente compra
os produtos da empresa,
compra todos os conceitos
de responsabilidade
social”.

Reside no fato da empresa
investir em ações que

priorizam a infância, o que
influencia a compra

Quando se conhece a
empresa realmente isso
agrega valor para a empresa

Posicionamento
Associação da empresa
com essas posturas na
visão do cliente

O tema responsabilidade
social é dominante e a
empresa que não faz não
tem identidade

Não há procura por ostentar
a atuação social da empresa

Relacionamentos

campanhas são realizadas
em data próxima aos
lançamentos de imóveis da
empresa

Tudo o que a empresa faz
de bom influencia no seu
relacionamento com os
clientes

A facilidade vem da
garantia do selo G.O. do
Carrefour que foi alcançado
através da atuação social

Aquisição e
Retenção

(fidelização) de
clientes

Além de outros atributos
oferecidos, a atuação
social e ambiental conduz
à fidelização e retenção de
clientes

Os consumidores têm tido
mais consciência da
importância das ações das
empresas

“Os consumidores sabem do
rigor da certificação do G.O.
do Carrefour, o que atesta
que realizamos essas ações”

Vantagem ou
diferencial
competitivo

 Diferencial da atuação da
empresa nas vendas

A responsabilidade social
é um diferencial para as
empresas

“As ações podem ter
ajudado a conquistar
vantagens, mas não usa-se
isso em proveito próprio”

Retorno Financeiro
ou vendas

Vende-se mais e fatura-se
mais por causa dessa
atuação

Indiretamente - a
responsabilidade social
gera uma aceitação maior
e se torna um diferencial,
isso consequentemente
gera retorno financeiro e
vendas.

    Indiretamente

Quadro 9 - Influência da atuação Social nos Resultados da Empresa
   Fonte: Dados da pesquisa
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A partir da análise dos dados, observou-se que a empresa A demonstra com

facilidade sua atuação com foco no social e ambiental atrelada ao marketing. Suas ações,

embora não tão abrangentes como as das empresas B e C, são de extrema importância para os

grupos atendidos e consiste numa empresa constantemente premiada e prestigiada na mídia e

no mercado em virtude dessa atuação, fato apoiado na literatura que informa que líderes de

empresas voltadas para a sustentabilidade recebem prêmios em suas categorias.

 Os dados também demonstram que as empresas B e C resistem à associação das

suas atividades sociais com os resultados relacionados ao marketing, sendo que são estas as

que realizam ações mais completas, sendo a empresa B fortemente direcionada ao conceito de

filantropia empresarial e a empresa C à Responsabilidade social corporativa. Na empresa B

considera-se que os benefícios da sua atuação social são um processo indireto, não a

finalidade. Já na empresa C considera-se que as ações sociais e ambientais não são utilizadas

para benefício da própria empresa, apesar ter-se especificado que essas ações surgiram para

promover o bem-estar aos funcionários e conseqüentemente produtividade no trabalho.

Assim, há um artifício comercial já que a empresa beneficia-se em termos de imagem,

prestígio e na obtenção de diferencial como o selo “garantia de origem”, observando-se,

contudo, um forte caráter de consequencialidade dessas ações.

Na empresa B, no entanto, apesar de referirem-se à atuação responsável como a

ajuda ao próximo e não para obter retorno, há clara alegação de que o selo “empresa amiga da

criança” traz diferenciação e define o processo de compra, existindo, dessa forma,

consequencialidade dessa atuação social e intencionalidade na medida em que na empresa

essas ações não mais ocorrem como mera ajuda ao próximo, como exposto na entrevista.

4.2.7 Conhecimento e Informação em Marketing e em atuação social

a) Empresa A

  Em se tratando da visão, conhecimento e valorização do marketing, é observada

uma conotação voltada para a nova tendência do marketing Holístico o qual leva em

consideração diversos fatores em suas atividades de marketing (MKTHOL) e correspondendo

a um processo integrado dentro da empresa, conforme a fala do dirigente:

Marketing é tudo, e existe a consciência de que todos têm que fazer marketing, não
pode ser uma ação isolada [...] Esse pensamento envolve toda a empresa, desde a
pessoa do cafezinho até a alta gerência [...] Se um elevador de um condomínio pode
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ser pintado com a logomarca da empresa, então se faz isso, tudo tem que está
acontecendo tem que estar ligado à empresa.

Quanto à concepção de utilização do marketing pela empresa percebe-se que há

uma perspectiva voltada para o mercado e para as expectativas dos consumidores, o que

corresponde a uma tendência de marketing dinâmica e atual (MKTHOL), como segue:

Faz parte da cultura da empresa ouvir o mercado, há o departamento comercial e de
marketing que é responsável pelas estratégias da empresa. Faz-se pesquisa de
mercado, pesquisa de satisfação, e é montada toda uma estrutura para manter um
ótimo atendimento aos clientes da empresa, por exemplo, no ato da entrega dos
imóveis há um café da manhã para recepcionar os clientes, há uma equipe completa
com encanadores, eletricistas, além de outros, para testar o imóvel e garantir aos
clientes uma revisão da estrutura física dos imóveis após seis meses de entrega.

Quanto à capacitação e qualificação em relação ao marketing, é informado que são

concedidos apoios a cursos e treinamentos que os funcionários considerem necessários, ou

seja, os empregados recomendam os cursos e a empresa disponibiliza o curso para os

funcionários, mas não existe algum treinamento específico em marketing, fato justificado pela

manutenção de uma agência de propaganda que delineia as atividades públicas da empresa.

Quanto ao conceito de marketing social pesquisado é observado que não há

aversão ao conceito existindo até conciliação com o conceito de responsabilidade social da

empresa (VRESP) já que se afirma o que segue:

Acredito que seja trabalhar ações com a comunidade que remetam ao conceito de
responsabilidade social da empresa.

Há uma agência de propaganda que apóia a área de marketing da empresa, realiza

as pesquisas e que desenvolve todas as campanhas externas de ações sociais e ambientais,

embora alguns projetos tenham se iniciado na empresa todos são desenvolvidos e colocados

em prática na agência de propaganda, fato que demonstra a associação direta da atuação social

da empresa com o marketing.

O marketing na empresa parece ser bem desenvolvido e voltado para perspectiva

do cliente, já que há uma preocupação dos gestores com os consumidores, conforme relatado.

Sendo o marketing uma filosofia de negócios, conforme menciona a literatura, mais do que

um departamento, são aplicados conceitos de marketing que vão além das vendas. Fatores

como satisfação, desejos dos consumidores, serviços pós-vendas são relacionados à gestão de

marketing bem direcionada.
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b) Empresa B

Sobre a percepção do marketing atualmente e forma de atuação do marketing na

empresa menciona-se, primeiramente a visão arcaica do marketing, para então definir a visão

de marketing na empresa que corresponde a uma postura dinâmica e atual (MKTHOL) de

concepção do marketing, como especificado a seguir:

É muito comum as pessoas associarem o marketing à propaganda, mas a atuação do
marketing é bem mais ampla e o objetivo do marketing na empresa é auxiliar,
facilitar através do endomarketing a integração de todos os setores na empresa, ou
seja, ser um suporte nas ações da empresa já que a empresa trabalha com duas
linhas de atuação que são a indústria e o comércio varejista, assim é necessário algo
que apóie todas as ações da empresa desde a formação do produto, distribuição,
imagem, etc, [...] Há um departamento de marketing na empresa e há influência
direta do marketing nos resultados da empresa [...] Cabe ao marketing também ter o
cuidado de liberar a nossa marca ligada às ações que a empresa realiza. O
departamento de marketing é composto por duas pessoas, que fazem a troca de
idéias e informações com os demais setores.

A empresa conta com uma assessoria de imprensa, que dá suporte ao departamento

de marketing da empresa, fazendo a divulgação das ações e informações nos meios de

comunicação internos - jornais “Em Dia” e “Todo Dia” e nos diversos meios de comunicação

estaduais como, por exemplo, os jornais de circulação local, não existindo entretanto uma

política de formação/treinamento voltado para o marketing.

No que concerne à formação/treinamento na área social existe uma preocupação

por parte dos gestores em compartilhar e socializar (COMPART) o trabalho social da empresa

à medida que realiza um trabalho voltado para informar aos seus colaboradores e parceiros de

negócios sobre a postura social da empresa, como pode ser observado a partir das colocações

do gestor:

Existe um trabalho de formação ampla para todas as pessoas que realizam algum
trabalho interno ou externo à empresa a fim de terem uma visão ampla da parte
institucional da empresa, como promotores de vendas, por exemplo, que são
preparados para conhecerem a visão, política de qualidade da empresa, a fim de
fazê-los ter uma visão ampla da empresa e de todas as ações que a empresa realiza.

A atuação do departamento de marketing da empresa consiste numa orientação

moderna e condizente com o mercado. O marketing na empresa é visto como elemento

integrador e de apoio, apesar de ter duas pessoas compondo seu quadro funcional, a literatura

menciona que o marketing é mais filosofia e menos departamento (Kotler e Keller, 2006),

assim esta orientação do marketing é importante e bem direcionada.

Durante a entrevistada observou-se que as ações sociais e patrocínios que a

empresa realiza são classificados, em arquivo interno, como marketing social. Dessa forma,
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foi questionado o que seria marketing social para a gerente de marketing, a qual sentiu-se

aparentemente desconfortável com a pergunta (AVERS), demorando, inclusive, alguns

segundos para responder que

As ações de responsabilidade social são consideradas marketing social à medida em
que influenciam outras empresas a terem a mesma a mesma atuação, a seguir o
exemplo, isto seria o marketing social.

Assim, é notório o desconforto em relação à ligação do termo marketing e social,

além disso, esse fato demonstra contradição (CONTRAD) ao afirmado de que essas ações não

têm o objetivo de gerar mídia, pelo fato de que são essas ações que são divulgadas na mídia.

c) Empresa C

No que se refere à visão de marketing e como o marketing é utilizado observa-se

que a entrevistada considera o marketing como promoção e divulgação, não tendo uma visão

atualizada sobre o marketing (MKTLIM), mencionando-se que

A empresa não é departamentalizada e o marketing está ligado à gerência geral,
sendo que o marketing é utilizado mais internamente do que externamente, pois não
há uma procura por sair na mídia, por divulgar muito a empresa, e as formas de
utilização do marketing mais comuns são divulgação em jornal, folhetos,
terceirização, criação, estandes, atualização do site, comunicação visual”.

Já no que diz respeito ao atributo do marketing mais explorado é mencionado que,

dependendo do momento e da situação, utiliza-se a atuação social da empresa como  atributo

de mercado, revelando contradição ao exposto de que as ações não são utilizadas em benefício

da empresa (CONTRAD), ao afirmar que

Depende do momento [...] Se um determinado momento pede para explorar mais o
lado social em nossas campanhas, então utilizamos esse atributo.

Em se tratando de capacitação e qualificação em marketing foi observado, como os

casos A e B que não há uma formação direcionada para o marketing, provavelmente pelo fato

de que essa atualização é realizada com membros da diretoria que se incumbem das

estratégias de marketing, mas não direcionada aos demais membros da empresa, conforme

especificado a seguir:

Depende da necessidade da empresa, quando é necessário fazer um curso, a
empresa encaminha as pessoas ao curso, mas específico para marketing não é
realizado.
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Já no que se refere à formação/treinamento na área social existem treinamento

específicos para os profissionais a fim de se qualificarem para as atividades sociais da

empresa, especialmente às voltadas para a saúde, conforme segue:

Normalmente há cursos destinados às enfermeiras, que precisam ter cuidado com as
famílias dos funcionários com treinamentos sobre diversos temas que elas precisam
receber antes de começar a atuarem no programa Saúde da família da empresa”.

Já no que concerne ao termo “marketing social” foi argumentado que “é o que a

empresa realiza se for levar ao pé da letra o que a empresa faz”, Referindo-se ao trabalho

desenvolvido pela empresa, não existindo aversão por parte da entrevistada ao termo

(MKTSOC), já que realmente suas ações correspondem ao marketing social, já que a

orientação do marketing social, que foi posta pela entrevistada como o trabalho social que a

empresa realiza, tem sua veracidade pelo fato de que os projetos da empresa visam ao

desenvolvimento das pessoas das comunidades, criando novas expectativas relacionadas à

comportamentos, educação, profissionalização crescimento sócio cultural e saúde. O conceito

de marketing social, segundo Kotler e Roberto (1992) corresponde às atividades de marketing

voltadas para a mudança de comportamento e práticas indesejáveis socialmente, sendo,

portanto a colocação pertinente.

Em se tratando da auto-definição das atividades sociais da empresa mencionou-se

que essas atividades tratam-se de Responsabilidade social corporativa, o que é, a princípio,

confirmado pelo fato de que as ações da empresa direcionam suas ações a todos os

stakeholders, além de serem voltadas para o meio ambiente, o que corresponde à perspectiva

de Ashley (2005).

 A partir da análise dos dados infere-se que o marketing da empresa não parece ser

bem direcionado à ou a entrevistada possui pouco conhecimento sobre tal orientação, visto

que refere-se ao mesmo como mídia e propaganda, conceitos pertinentes ao marketing, mas

não o seu foco principal.

Sobre a associação do marketing com a atuação social e ambiental da empresa,

observou-se uma contradição ao que havia sido posto anteriormente pela entrevistada, no

sentido de que a empresa, em determinados momentos, faz uso dessa postura a fim de obter

retornos para ela.
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4.2.8 Análise Comparativa do Conhecimento e Informação em Marketing e em atuação social

empresarial

Conhecimento
e informação
em marketing

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

O Marketing na
atualidade

Marketing é tudo e é
voltado para toda a
empresa

Consciência de que
marketing não é
propaganda

A empresa não é
departamentalizada

Abordagem
do marketing

Faz parte da cultura da
empresa ouvir o
mercado

Atender a empresa
internamente e
externamente

Divulgação em jornal,
folhetos, criação, estandes,
atualização do site,
comunicação visual

Importância do
marketing

É amplamente utilizado
e tem-se o apoio de uma
agência de propaganda

Integração de todos os
setores na empresa

Mais internamente do que
externamente

Auto - definição
Responsabilidade social
corporativa

Responsabilidade social
corporativa

Responsabilidade social
corporativa

Quadro 10 - Conhecimento e Informação em Marketing e em atuação social
    Fonte: dados da pesquisa

No que diz respeito aos conhecimentos e informação que envolvem o marketing,

observou-se que nas empresas A e B tem-se um conceito melhor desenvolvido que na

empresa C, em que a entrevistada fez alusão ao marketing como “sair na mídia” e

propaganda. Entretanto, a mesma não apresentou desconforto em relacionar o termo

marketing social com as atividades sociais da empresa.

Foi observada uma contradição numa resposta relacionada à associação do

marketing e atuação social na empresa C, afirmando-se que, se necessário, utiliza-se as ações

sociais da empresa no desenvolvimento dos negócios da empresa, em oposição ao que havia

sido afirmado anteriormente.

Em todas as entrevistas considerou-se as ações da empresa como pertinentes à

responsabilidade social corporativa, o que denota que existe um desconhecimento com

relação à atuação social de empresas já que são necessários vários atributos para assim ser

considerada, além de uma avaliação que obedeça a critérios previamente especificados para

que essa atuação possa ser considerada responsabilidade social corporativa.

4.2.9 Comunicação (Promoção e Divulgação) da Atuação Social.
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a) Empresa A

A respeito da comunicação estritamente ligada às ações sociais observou-se que a

mesma é amplamente utilizada (COMPART) e destinada a informar aos funcionários

(INFINT), à sociedade em geral (INFEXT), mas principalmente aos clientes, conforme

menciona entrevistado:

A comunicação para o público interno se dá através de Circular, já para o público
externo é através de propaganda em jornal impresso, Balanço Social, Site da
empresa e na própria propaganda dos lançamentos de condomínios, além disso as
próprias campanhas, por si sós, já são uma forma de divulgação para a sociedade
em geral.

A comunicação é considerada pelo entrevistado como divulgação em massa, já que

é dirigida a toda a população. Uma importante informação é que a comunicação se dá com o

objetivo de atingir os clientes e, com isso, obter vantagens no mercado de construção civil

(MOTMERC) já que

Ocorre principalmente em épocas de lançamento de, condomínios, bem como
juntamente com a propaganda dos produtos da empresa e as campanhas sociais
(esporádicas) são gerenciadas por uma agência de propaganda

A análise dos dados demonstra um caráter mercadológico do trabalho social

desenvolvido pela empresa, tanto em nível interno, como em campanhas externas. Essas

campanhas, em especial, são mais direcionadas aos benefícios mercadológicos uma vez que

surgem na mídia de forma espontânea e são mais visíveis pelo fato de serem externas, além

disso, são gerenciadas por uma agência de propaganda com a finalidade de inseri-las na

mídia. As ações internas também são divulgas e aparecem na mídia, estando presentes

também nos impressos das empresas destinados a visitantes, clientes e colaboradores.

b) Empresa B

Quanto à divulgação das ações sociais da empresa observa-se que existe o

interesse em torná-las notórias aos públicos atingidos pela empresa e à sociedade em geral

havendo, claramente, compartilhamento e Socialização (COMPART) dessas ações, já que se

utiliza de diversas formas de divulgação dessas ações:

Há a apresentação do Selo da Fundação Abrinq “empresa amiga da criança” nas
embalagens dos produtos para o público em geral. Todos os projetos que a empresa
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desenvolve, principalmente o que dá direito ao selo “empresa amiga da criança” e o
4º Objetivo do milênio, são divulgados nos jornais internos e externos.
Internamente há o jornal mural “Todo dia” destinado aos funcionários e visitantes e
para o público externo há o “Jornal em dia” destinado aos clientes, distribuidores,
imprensa e autoridades. Esses jornais informativos são mensais, mas para o público
interno também há informativos mais freqüentes através de mensagens eletrônicas.

Além disso, mencionou-se que

Para a empresa é importante que todos os colaboradores acompanhem o
desenvolvimento das ações sociais da empresa, por isso divulga essas ações neste
jornal que é posto nas áreas de maior circulação da empresa (COMPART).

É observada uma intensa atividade voltada para divulgar essas ações, além de

ocorrer de forma espontânea (MIDESP) a empresa também socializa através de diversos

meios, através de informativos internos (INFINT) e externos (INFEXT) já que

A ações da empresa têm aparecido na mídia principalmente quando faz alguma
campanha com a Natal Voluntários e também por que  participa de uma campanha
mundial, os objetivos do milênio, que é uma iniciativa da ONU, de amplitude local,
nacional e internacional, e sempre que aparece a campanha na mídia citam a nossa
empresa...  Inclusive a nossa empresa foi a única do Nordeste a participar de um
congresso internacional de Responsabilidade Social em Curitiba por causa das
ações com o público interno.

 No que se refere aos meios de divulgação através de mídia espontânea, observa-se

que as ações de doações para hospitais, creches, lares de idosos não são divulgadas,

certamente em virtude da prática ser essencialmente altruística (MALT), já os outros tipos de

programas são divulgados, referindo-se a um enfoque mercadológico (MOTMERC), como

pode ser visto a partir da menção que segue:

No que diz respeito à projetos sociais de abrangência nacional, que são a
participação como “empresa amiga da criança” e o programa 4º objetivo do
milênio, bem como apoio cultural à Casa da Ribeira e patrocínios esportivos são
divulgados na imprensa através da assessoria de imprensa da empresa, pois a
própria comunidade jornalística cobra que divulguemos essas ações, e nós fazemos
isso como forma de conscientizar outras empresas a fazerem o mesmo, quanto aos
projetos locais como ajudas a creches, orfanatos e outros, nós não temos interesse
em divulgá-los, nós não fazemos marketing com isso, o nosso objetivo é dar o
exemplo para outras empresas”.

A partir dos dados apresentados, verifica-se que apesar de ter sido mencionado que

a empresa não visa gerar retorno de mídia através dessas ações de em uma entrevista anterior,

foi identificado que a empresa difunde suas práticas sociais através de sua assessoria de

imprensa. Fato que contradiz a colocação anterior de que não há interesse em divulgar na

mídia e gerar retorno a partir disso.  Contudo, apenas as ações de amplitude nacional e

internacional, como a parceria com a fundação Abrinq e o 4º objetivo do milênio são

divulgados, além dos patrocínios culturais e esportivos.  Esta atitude é caracterizada pela
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natureza das ações, isto é, apesar da empresa investir em outros projetos locais não há

divulgação na mídia por tratar-se de questões assistencialistas, voltadas para hospitais,

orfanatos e lares de idosos. 

c) Empresa C

Sobre as formas com que a empresa divulga as ações sociais e seus resultados, foi

observado que a comunicação se dá internamente (INFINT), externamente (INFEXT) e existe

uma atividade de socialização da atuação (COMPART), embora seja menos direto que nas

outras empresas do estudo.  Assim, a divulgação se dá da seguinte forma:

Através do site da empresa, jornal interno, folhetos que circulam nas feiras e em
eventos nacionais e internacionais que a empresa participa, em palestras da
empresa, por exemplo, em importante evento do setor carcinicultor, a empresa C
aproveitou para divulgar a realização de todo o trabalho social e o desenvolvimento
sustentável realizado pela empresa através de um estande.

Sobre a freqüência dessas ações de comunicação foi verificado que essas ações

sociais são incluídas permanentemente nos folhetos da empresa, mas não são em todos os

eventos que ocorre a divulgação, dependendo do estilo da feira. Quanto ao destino dessas

ações de comunicação foi mencionado que não há um público certo, o destino é diversificado.

Já a divulgação interna ocorre através dos jornais internos voltados aos funcionários.

Em relação a notícias na mídia da atuação da empresa no plano social e ambiental

observa-se que não são realizadas ações de mídia espontânea, mencionando-se que

Normalmente, quando se fala em carcinicultura vem notícias sobre devastação de
mangue, devastação do meio ambiente, a gente sabe que existem produtores e
produtores de camarão, mas sempre que sai notícia sobre a empresa traz notícias
positivas, pois todas as unidades de produção da empresa estão construídas em
cima áreas já impactadas e existem mais áreas preservadas do que de produção e,
normalmente, quando se fala da empresa, quem conhece o trabalho da empresa,
geralmente é sobre cuidado com a preservação, do respeito ao meio ambiente e das
ações sociais que a empresa realiza.

A empresa utiliza métodos discretos de divulgar suas ações, seja através de

folhetos ou estande nos eventos em que participa, sendo essa divulgação destinada

principalmente à partes interesse da empresa, já que ocorre em eventos e palestras onde se

concentram pessoas e instituições ligadas ao setor de carcinicultura. Não foram verificados

anúncios das ações sociais e ambientais na mídia tradicional.

4.2.10 Análise Comparativa da Comunicação (Promoção e divulgação) da atuação social
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COMUNICAÇÃO EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C

Destinatários
Funcionários, sociedade e
clientes

Funcionários,
distribuidores, imprensa
Sociedade em geral

Não há um público certo

Meios

Propaganda em jornal
impresso, Balanço Social,
Site da empresa e na
própria propaganda dos
lançamentos de
condomínios.

Embalagens dos produtos,
jornais internos e externos

Site da empresa, jornal
interno, folhetos que
circulam nas feiras e em
eventos nacionais e
internacionais que a
empresa participa, bem
como em palestras da
empresa

freqüência
Principalmente em épocas
de lançamentos de
condomínio

Mensais para o público
externo e com maior
freqüência para o público
interno

Os anúncios constam
frequentemente nos
folhetos e site da
empresa

   Quadro 11 - Comunicação (Promoção e divulgação) da atuação social
    Fonte: Dados da pesquisa

Conforme pode-se observar, as empresas tem divulgado suas ações, embora nos

casos B e C, tenha-se mencionado de antemão, respectivamente, que as ações não são

realizadas para gerar mídia e que a empresa não divulga essas atividades, mostrando, que

existe um receio em demonstrar que essas ações são comunicadas. Na empresa B a assessoria

de imprensa cumpre esse papel, conforme disposto na literatura que menciona a atividade de

relações públicas como uma das áreas funcionais voltadas para o cliente que se incumbe de

divulgar notícias favoráveis sobre a empresa e controla os danos de notícias desfavoráveis,

consistindo, portanto, no caso B a divulgação por parte dessa assessoria numa ação de

marketing focada para gerar mídia.

No caso da empresa A, existe o objetivo amplamente declarado de influenciar as

decisões de compra dos consumidores, de melhorar a imagem da empresa, de associar a

marca da empresa à responsabilidade social, fato observado desde o início da análise.



108

5 CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados, chega-se a algumas inferências necessárias

para o fechamento do processo de análise e raciocínio, em torno do que se propunha o

presente estudo, conforme descritos a seguir. Vale salientar, no entanto, que se trata de um

estudo de casos múltiplos, cujas conclusões são pontuais, embora possam ser feitas algumas

considerações mais gerais.

As empresas demonstram um razoável comprometimento em desenvolver ações

sociais já que estas são cada vez mais permanentes e fortalecidas à medida que há

regularidade dessas ações junto aos públicos atendidos e primam pelo bem-estar e

crescimento destes grupos envolvidos com a empresa, embora tenham base fortemente

assistencialista e filantrópica e em uma delas as ações se dêem, em parte, esporadicamente e

não haja um compromisso permanente de atuação com a comunidade, contrapondo a atuação

das outras empresas estudadas que possuem uma trabalho social enraizada em suas atividades

e agregado às comunidades em que efetuam suas atividades.

Mesmo considerando o valor da atuação social, seus motivos e objetivos sociais,

as ações seguem uma forte perspectiva e lógica de mercado, sendo voltada para a consonância

dos interesses das empresas atrelados à sustentabilidade de grupos envolvidos com as mesmas

tendo-se desenvolvido principalmente na década de 1990, período em que estes conceitos se

tornaram usuais no mundo dos negócios e estão envolvidas com o processo produtivo das

mesmas, embora tenham-se iniciado por motivos humanitários em uma das empresas.

Embora haja uma aversão aos conceitos que envolvem o marketing e o social,

pode-se afirmar que há uma relação significativa da atuação social das empresas no

desempenho delas tanto no que se refere ao clima interno, bem como no que diz respeito aos

benefícios mercadológicos da atuação social, com clara aversão à relação das ações com os

benefícios mercadológicos em duas das entrevistas, alegando-se que não são realizados para

se obter retorno de mídia ou que não são realizadas para benefício próprio, o que corrobora

pesquisas anteriores de que a junção de termos e expressões relacionadas ao marketing e ao

social não são bem vistas por parte dos gestores, o que demonstra, portanto, dificuldade de

associação das práticas sociais e o marketing.

O maior nível de conhecimento, informação e prática do marketing, leva a

empresa a associar mais facilmente a sua atuação social com o marketing, ao passo que,

quanto menos desenvolvido o conceito e prática do marketing maior a dificuldade em associá-
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lo a conceitos relacionados ao social. Todas as empresas se auto-definiram como socialmente

responsáveis, o que demonstra certo desconhecimento do significado do termo já que são

necessários vários atributos e uma avaliação apurada para que assim possa ser denominada,

entretanto, é interessante mencionar que a perspectiva socialmente responsável adotada pela

empresa C corresponde a descrita por Ashley (2005) em virtude de buscar abranger, além do

seu interior, todo o entorno da empresa, consistindo em políticas sustentáveis e de longo

prazo, direcionadas para o crescimento social e ambiental em harmonia com a empresa. Já a

perspectiva adotada pela empresa B é extremamente abrangente e voltada para o exterior da

empresa, pois suas ações beneficiam diversos projetos e instituições, denotando o conceito de

filantropia empresarial com base no altruísmo dos seus dirigentes, ações denominadas por

Melo Neto e Froes (2001) como assistencialistas por que buscam solucionar principalmente

problemas básicos, no caso alimentação e saúde. A empresa denominada A também direciona

suas atividades para a responsabilidade social corporativa, embora suas contribuições em

projetos sociais nas comunidades ainda sejam limitadas.

As empresas estudadas utilizam diversas formas de comunicar sua atuação,

embora haja contradição dos argumentos, afirmando-se que não tiram proveito dessas ações

para promover-se, ou que essas ações não tenham o objetivo de gerar mídia. Conclui-se que

todas as empresas divulgam e associam a sua imagem à atuação social, através de diferentes

meios, contudo, há clara dificuldade de associação dos termos ligados ao social e ao

marketing, existindo o receio de se parecer oportunista.

A atuação social das empresas atrelada ao marketing consiste em uma indagação

desafiadora por se tratar de uma relação complexa em virtude do natural distanciamento

histórico-conceitual-cultural do marketing com o social e vice-versa. Além disso, muito mais

elementos de investigação seriam necessários para alcançar tal resposta, embora o estudo

tenha cumprido aquilo que se propunha a investigar, ou seja, os pontos de convergência e

divergência desses dois conceitos, entretanto, estabelecer essa relação no estudo não finaliza a

questão. Pode-se afirmar que não é possível dissociar de forma prática a relação e

interdependência do marketing e do social, já que a empresa não pode esquivar-se de sua

natureza mercadológica, que consiste em vender produtos e serviços e ganhar mercado. De

fato, percebe-se a imbricação do marketing com o social, embora os discursos promovam o

contrário, parecendo até constrangedor realizar uma colocação nesta linha. Assim, há

resistência em se reconhecer alguma conotação do marketing com as práticas sociais,

inclusive esse fato não é devidamente tratado na literatura, dando-se a impressão de que

consiste em uma questão resolvida ou de fácil resolução, o que na prática se demonstra o
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contrário. Este fato demonstra a necessidade da literatura do marketing aproximar-se mais do

que tem provocado a imagem distorcida ou desgastada ao longo do tempo, uma vez que

parece “não ficar bem” passar a imagem de que divulgar ou projetar as ações estejam

relacionadas a vender produtos.

Essa postura de não assumir essa vinculação por parte dois dirigentes de duas

empresas do estudo é correta a medida em que querem preservar a imagem de suas empresas

de “aproveitadoras” já que autores e instituições consideram original e legítimo da prática

social não ter como objetivo principal promover a empresa com o social, mas como um

processo indireto, uma conseqüência das ações das empresas. Assim, opta-se por não assumir

a “culpa” por estar se fazendo marketing em cima das ações que realiza, embora o

acirramento da competitividade não possibilite a realização dessa postura que eles assumem.

Vale salientar que no contexto teórico-epistemológico no que concerne ao social

há autores, como Melo Neto e Froes, que assumem a condição relativamente normal ou

favorável de se utilizar o social como pressuposto para vincular ou projetar uma boa imagem.

Dessa forma, pode-se concluir que existe uma certa tensão nessa relação a partir da realidade

das empresas pesquisadas do marketing com o social, não deixando de salientar, entretanto,

do caso de estudo A, sendo a única empresa do estudo, portanto, a relacionar suas atividades

diretamente ao marketing, a qual exerce sua atuação social, divulgando-as e obtendo uma boa

imagem perante seus públicos de interesse e perante a sociedade, beneficiando-se e

beneficiando seus stakeholders e a sociedade com suas campanhas, sendo frequentemente

agraciada com prêmios relacionados à imagem e à responsabilidade social, constatando-se

que a partir desse caso que aliar os fatores de cunho social com o marketing deve guiar essa

questão para resultados positivos para a empresa e não o contrário, haja vista que o conceito

de marketing vislumbra principalmente desejos e necessidades, troca e satisfação, não apenas

propaganda, lucro e transação comercial. Assim, a relação com o marketing não tira a

legitimidade das ações, dando-se no sentido de beneficiar a empresa, a sociedade e os grupos

envolvidos em suas ações sociais, concomitantemente.

A simples realização do trabalho, independente dos relevantes resultados que

podem ser auferidos, abre novas perspectivas de estudo, alguns dos quais podem ser aqui

propostos ou sugeridos em termos de indicações para estudos futuros, com vistas sempre à

ampliação do conhecimento nessa complexa área do marketing e sua associação com o social.

Nesse sentido, entende-se que poderiam ser realizados estudos não somente científicos, mas

técnicos também, abordando: a) elaboração de um sistema de cadastro em nível estadual de

empresas socialmente responsáveis, a partir de indicadores bem alicerçados, servindo de
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suporte a acadêmicos, profissionais e à própria sociedade, a respeito das empresas que

primam pelo bem-estar das pessoas de dentro da organização e do seu entorno, podendo estas

ser prestigiadas e referenciadas por tal posição; b) investigação da percepção dos

consumidores acerca da atuação social das empresas e as próprias empresas a fim de

averiguar o comportamento de compra diante de produtos e serviços dessas empresas ou da

formação da imagem da empresas atreladas ao social para esses consumidores e realizar-se

um cruzamento entre as informações obtidas das empresas e dos dados da pesquisa com os

consumidores; c) mecanismos para viabilizar uma atuação mais intensa e expressiva das

empresas no compromisso de resgatar as condições de vida mais equânimes e justas para as

pessoas da sociedade que direta ou indiretamente são influenciadas pela existência das

empresas no mercado; d) ampliação e busca da consolidação da abordagem do marketing com

maior vinculação e comprometimento, diante de seu impacto e influência de suas ações e

intervenções, com as questões mais delicadas e sensíveis da vida humana e social.

Apesar de ter atingido de forma satisfatória os objetivos a que se propunha, alguns

fatores foram restritivos e limitantes para uma abordagem mais ampla e completa do presente

estudo. Um desses aspectos refere-se ao fato de existir uma diversidade de termos que

envolvem o marketing e o social, carregados de ambigüidades existindo dificuldades em

estabelecer um conceito preciso sobre o tema, além disso, são poucas as reflexões teóricas e

os dados – quantitativos e qualitativos – disponíveis para consulta. Também como limitação

do estudo teve-se a dificuldade de conseguir contato em mais empresas, tendo havido recusa

de duas empresas em realizar o estudo nas mesmas. Outro fator que dificultou o

desenvolvimento da pesquisa diz respeito à demora das pessoas com as quais se teve contato

para conseguir permissão para o estudo, ocasionando perda de tempo para a pesquisadora,

sendo que em duas empresas do estudo foi necessário realizar ligações telefônicas e enviar

mensagens eletrônicas durante um mês para chegar a conseguir resposta positiva para a

realização da pesquisa.

Simultaneamente a este trabalho, teve-se o importante momento de vida pessoal

com o desafio da maternidade, na geração de mais uma vida, o que tornou ainda mais

marcante, desafiador e inesquecível todo esse processo. Assim como as empresas têm que

conciliar interesses distintos, como mostrados neste trabalho, também houve a necessidade de

equilibrar o desenvolvimento desse duplo esforço. O que vale e permanece, no entanto, é o

resultado que, apesar de rigoroso e desgastante, foi deveras gratificante em termos pessoal,

intelectual e, por que não dizer, social.
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APÊNDICE A

SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos realizando um estudo com empresas do Estado do Rio Grande do Norte
que atuam com responsabilidade social, afim de estudar o vínculo entre a atuação social
empresarial e marketing. Essa pesquisa é o principal elemento para um trabalho de mestrado,
que está sendo realizado no Programa de Pós-Graduação de Administração da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

A finalidade da pesquisa é conhecer a relação das ações sociais e marketing,
segundo a visão dos gestores de empresas locais. Tal pesquisa tem objetivo estritamente
acadêmico e os dados coletados serão mantidos em sigilo, não havendo a possibilidade de
identificação das empresas e dos respondentes, pois serão dados nomes fictícios ás empresas
selecionadas para o estudo.

Buscando entender este fenômeno de estudo, solicitamos sua contribuição
respondendo a um questionário elaborado a partir de teoria científica e pesquisas realizadas
pelo IPEA, composto apenas por questões subjetivas, as quais serão preenchidas pela própria
pesquisadora. Da sinceridade de suas respostas depende a qualidade de nossa pesquisa.

Antecipadamente agradecemos sua colaboração

ELITÂNIA TAVARES DOS SANTOS
Mestranda em Administração pelo PPGA/UFRN

MAURO LEMUEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE, Dr.
Orientador
Professor do PPGA/UFRN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
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APENDICE B

INSTRUMENTO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

TÍTULO:
O MARKETING E A ATUAÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS:

UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?
Pesquisadora: Elitânia Tavares dos Santos

Orientador: Mauro Lemuel Alexandre. D.Sc.

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Abril / 2006)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (EMPRESA / ENTREVISTADO)
– Empresa: _________________________________________________________________
– Ramo de atividade:__________________________________________________________
– Tempo de atuação: __________________________________________________________
– Entrevistado: ______________________________________________________________
– Escolaridade: ______________________________________________________________
– Formação (acadêmica): ______________________________________________________
– Cursos na área social: _______________________________________________________
– Número de funcionários: _____________________________________________________
– Faturamento:_______________________________________________________________
– Filial: _____________________________________________________
– Crescimento: ______________________________________________________________

1 – AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA
1.1 – Tipos e origem de recursos que a empresa disponibiliza para ações sociais
1.2 – Freqüência com que essas ações são efetivadas
1.3 – Tipo de público atendido
1.4 – Área de atuação social da empresa
1.5 – Tempo em que a empresa realiza essas ações?
1.6 – Existe avaliação dos impactos ocorridos na qualidade de vida dos beneficiados pelas
ações da empresa?
1.7 – Critério de escolha das causas beneficiadas
1.8 – Projetos/perspectivas futuras de ampliar as ações sociais da empresa
Quais? Por quê?
1.9 – Há planejamento das ações sociais da empresa?
1.10 – Área da empresa responsável pelas ações sociais
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2 – MOTIVOS E OBJETIVOS DE REALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO SOCIAL
2 .1 Qual o motivo que leva empresa a adotar programas ou ações de cunho social no
momento?
2.2 Qual o fator determinante da empresa ter iniciado a adoção de programas de ações
sociais?
2.3 Quais os resultados esperados com as ações ou programas sociais desenvolvidos?
2.4 – Considera (como empresa) gratificante investir em programas ou ações sociais?

3 – IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DA ATUAÇÃO SOCIAL NA EMPRESA
3.1 – Qual a influência/relação da prática de ações sociais com a uma boa imagem da
empresa no mercado (clientes, fornecedores, concorrentes)?
3.2 – Até que ponto a realização de ações sociais melhora o prestígio junto à opinião pública?
3.3 – Até que ponto a realização de ações tem influência no nível interno da organização
(funcionários)?
3.4 – Há influências das ações sociais em relação a retenção de talentos profissionais?
3.5 – O envolvimento com ações sociais e ambientais cria valor para a marca da empresa?
3.6 – A prática dessas ações gera publicidade através de mídia espontânea?
3.7 – A prática de ações sociais influencia no posicionamento da empresa no mercado?
3.8 – De que forma a prática de ações sociais influencia os relacionamentos da empresa com
os clientes?
3.9 – De que forma a prática de ações sociais leva a empresa a melhorar o nível de aquisição
e retenção (fidelização) de clientes?
3.10 - Qual a relação da prática de ações sociais com vantagem ou diferencial competitivo
da empresa?
3.11 – De que forma a prática de ações sociais influencia no retorno ou situação financeira
e/ou de vendas da empresa?
3.12 – De que forma a empresa avalia, acompanha e mede os resultados das ações sociais e
como eles são percebidos pela própria empresa?

4 CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO EM MARKETING E EM ATUAÇÃO
SOCIAL NA EMPRESA
4.1 – Qual a sua visão sobre o marketing moderno ou como vê o marketing atualmente?
4.2 – Qual a concepção do marketing que a empresa adota ou tem seguido?
4.3 – Qual o tipo de capacitação e qualificação que a empresa promove na empresa com
relação ao marketing?
4.4 – Até que ponto o Marketing influencia (direta e indireta) nos resultados da empresa?
4.5 –Como a empresa divulga internamente as ações sociais que realiza?
4.6 – A empresa realiza algum trabalho de formação/treinamento na área social?
4.7 – O que o Sr. entende por marketing social?
4.8 - Em quais modalidades podem sem enquadradas as ações sociais desenvolvidas pela
empresa (pode apontar mais de uma): a ( ) Filantropia;   b (  ) Responsabilidade Social
Corporativa;  c ( )  Marketing Relacionado a causas; (  ) d Marketing Social;  e (  ) Mecenato.

5 COMUNICAÇÃO (DIFUSÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO) DA ATUAÇÃO
SOCIAL
5.1 – Quais os meios utilizados para a comunicação ou divulgação das ações sociais
realizadas?
5.2 – Qual a freqüência com que comunica ou divulga as ações sociais desenvolvidas?
5.3 – Quais os públicos e a quem deve se destinar a comunicação da realização das ações
sociais da empresa?
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ANEXO A

ATIVIDADES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA EMPRESA A

A seguir estão listadas as campanhas realizadas pela Empresa A durante o ano de

2005, com possibilidade de repetição para este ano de 2006:

o Campanha em parceria com a ONG Natal Voluntários, em março em que

houve a Doação de 2 toneladas de cimento e Curso de Capacitação de

construção de rampas aos voluntários;

o Dia Mundial do Meio Ambiente em Junho, com a entrega de 3.000 mudas de

arvores para plantio;

o Palestra “A Importância da Água”, pela palestrante Danielle Pessoa destinada à

obra Quatro Estações em Agosto para 70 Operários.

o Formação do Comitê Ambiental para implantação da coleta seletiva na

empresa – internamente – em Agosto.

o Dia Mundial de Limpeza de Praia – realizada em 17 de Setembro de 2005. “O

Dia Internacional de Limpeza de Praia” campanha realizada em parceria com a

ONG Oceânica, teve o objetivo de limpeza de um trecho do litoral da cidade de

Natal patrocinado pela empresa, em que foram cedidos recursos e parte dos

voluntários, contou com a participação de mais de 150 voluntários que se

organizaram em grupos para realizar coleta, separação e pesagem do lixo.

Durante o evento foram coletados cerca de 550 kg, sendo 444 kg em Ponta

Negra e 105 kg na Praia do Meio e Praia dos Artistas.

o Encontro com a Urbana para Coleta Seletiva – Matriz – Setembro (idem ao

item 5

o Dia da Qualidade Amil realizado na empresa e na Obra Quatro Estações

Novembro, com Atendimento médico, Limpeza de pele e Corte de cabelo

envolvendo todos os funcionários.

o Programa Teatro SESI na obra Quatro Estações em Novembro destinado a 70

operários

o Cartão de Natal EMPRESA A, com a distribuição de 10.000 sementes de

Jacarandá em Dezembro de 2005 para 4.000 Clientes, funcionários,

fornecedores e parceiros.
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ANEXO B

8 OBJETIVOS DO MILÊNIO

O mundo não anda mesmo muito bem. Todo mundo
sabe, todo mundo fala. Mas o que é que nós podemos
fazer para mudar isso?
Tem que começar de algum jeito.

Em 2000, a ONU - Organização das Nações Unidas, ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio que são 8 Jeitos de Mudar o
Mundo. Juntos nós podemos mudar a nossa rua, a nossa
comunidade, a nossa cidade, o nosso país.

O Instituto Faça Parte, consciente da importância
desse projeto, construiu este site com a intenção
estimular debates e propiciar o conhecimento e o
engajamento das escolas em projetos de voluntariado
educativo que estejam de acordo com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio da ONU.

Aqui você encontra exemplos de como as escolas estão
contribuindo para que o Brasil alcance esses objetivos.
Para outras informações sobre os 8 Jeitos de Mudar o
Mundo, confira o site oficial da campanha:
www.nospodemos.org.br.
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ANEXO C

10 COMPROMISSOS ESTABELECIDOS PELA FUNDAÇÃO ABRINQ

Programa Empresa Amiga da Criança - 10 Compromissos

1. Dizer não ao trabalho infantil, não empregando menores de 16 anos, exceto na condição de
aprendizes e só a partir dos 14 anos.

2. Respeitar o jovem trabalhador, não empregando menores de 18 anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres.

3. Alertar seus fornecedores, por meio de cláusula contratual ou outros instrumentos, que uma
denúncia comprovada de trabalho infantil pode causar rompimento da relação comercial.

4. Fornecer creche ou auxílio-creche para os filhos de funcionários.

5. Assegurar que os funcionários matriculem seus filhos menores de 18 anos no ensino
fundamental e empreender esforços para que todos freqüentem a escola.

6. Incentivar e auxiliar as funcionárias gestantes a realizar o pré-natal e orientar todas as
funcionárias sobre a importância dessa medida.

7. Estimular a amamentação, dando condições para que as funcionárias possam amamentar
seus filhos até no mínimo os 6 meses de idade.

8. Orientar seus funcionários a fazer o registro de nascimento dos seus filhos.

9. Fazer investimento social na criança ou adolescente compatível com o porte da empresa,
conforme estabelecido pela Fundação Abrinq.

10. Contribuir para Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, com o equivalente a 1%
do imposto de renda devido, conforme estimativa de lucro tributável da empresa no exercício.


