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RESUMO  

  
Com o atual cenário, ser diferenciado é uma questão de sobrevivência no mercado, 

com isso abranger os mais diferentes tipos de marketing são ações válidas para que 

haja uma melhoria na imagem da empresa, para que assim possa se proporcionar 

mudanças no comportamento dos consumidores, assim como também das empresas. 

Isso pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas que estiverem 

voltada às ações sociais, contribuindo assim para melhoria dos problemas sociais 

enfrentados. O marketing social é uma importante ferramenta que pode ser utilizada 

como instrumento para fixar parcerias, pois conforme conceitua Kotler, o conceito de 

marketing social é visto como sendo o processo de criação, implementação e controle 

de programas criados para influenciar a aceitabilidade de ideias sociais. Partindo 

deste conceito, pode-se afirmar que o objetivo principal do marketing social é 

posicionar na mente das pessoas inovações sociais que as organizações pretendem 

introduzir a fim de mobilizar a comunidade em prol de uma causa social. O objetivo 

geral desta pesquisa é analisar a percepção e o comportamento dos consumidores e 

de empresas mediante a responsabilidade social, não só como uma causa filantrópica, 

mas também como uma ferramenta de marketing.  

  

Palavras-chave: Consumidores. Responsabilidade social. Marketing social.   

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

ABSTRACT  

  

With the current scenario, being differentiated is a matter of survival in the market, thus 

covering the most different types of marketing are valid actions for an improvement in 

the company's image, so that changes in consumer behavior can be provided, as well 

as well as companies. This can become a competitive differential for companies that 

are focused on social actions, thus contributing to the improvement of the social 

problems faced. Social marketing is an important tool that can be used as an 

instrument to establish partnerships, because as Kotler conceptualizes the concept of 

social marketing is seen as the process of creating, implementing and controlling 

programs created to influence the acceptability of social ideas. Based on this concept, 

it can be said that the main objective of social marketing is to position social innovations 

in people's minds that organizations intend to introduce in order to mobilize the 

community in favor of a social cause. The general objective of this research is to 

analyze the perception and behavior of consumers and companies through social 

responsibility, not only as a philanthropic cause, but also as a marketing tool.  

  

Keywords: Consumers. Social responsability. Social marketing.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

“Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 

obtém aquilo de que necessitam e / ou desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros.” (Kotler)  

O Marketing Social tem como finalidade explorar a funcionalidade e benefícios 

dessa ferramenta nas organizações, e não é uma ideia totalmente nova. Hoje em dia 

existem muitas empresas que conseguem enxergar a sua importância no processo de 

inovações sociais. Com isso, o marketing social busca criar um conceito das 

inovações sociais ao introduzir estratégias, criar, planejar e executar campanhas de 

comunicação para satisfazer as necessidades que não estão sendo atendidas, 

estabelecendo assim, novos paradigmas sociais.   

Devido a isso, se estudará as consequências diretas da prática do marketing 

social nas empresas, como isso reflete na sociedade e quais as vantagens diretas e 

indiretas para as organizações.   
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1.1 Delimitação do tema  

A contribuição do marketing social para conscientização de pessoas quanto a 

responsabilidade social.  

1.2 Problemática  

Qual a contribuição do marketing social para a conscientização de 

consumidores e organizações quanto a responsabilidade social?  

1.3 Objetivo Geral   

Demonstrar a contribuição do marketing social para a conscientização de 

pessoas e organizações quanto a responsabilidade social.  

1.3.1 Objetivos específicos  

• Analisar a contribuição do marketing social para conscientização de 

pessoas;  

• Identificar responsabilidades sociais que são divulgadas;  

• Observar como são feitas as divulgações das responsabilidades sociais 

através do marketing social.  

1.4 Hipóteses   

• Conscientizar pessoas sobre sua responsabilidade social;  

• Contribuir para a diminuição de problemas sociais;  

• Colaborar para o aumento da visibilidade das causas sociais.  

  
  

1.5 Justificativa  

  

• O marketing social vem ganhando visibilidade;  

• A Importância da implementação de melhorias para problemas sociais; • A 

prática da responsabilidade social nas empresas é uma força em ascensão;  

• O marketing social como meio de conscientização de pessoas.  
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1.6  METODOLÓGIA  

 Pesquisa Bibliográfica   

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi inicialmente feito uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de se aprofundar no assunto proposto, para que assim pudesse se 

obter conhecimento com respeito ao tema escolhido. Pesquisa bibliográfica é aquela 

que:   

“[...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais e audiovisuais. Sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto...” (AJZENTAL, 2008)  

Pesquisa de campo  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário realizar uma pesquisa 

de campo, a fim de analisar a percepção do consumidor e das empresas mediante a 

responsabilidade social, não só como uma causa filantrópica, mas também como uma 

ferramenta de marketing.  

“[...] as técnicas de coleta de dados funcionam como instrumentos confiáveis 
para possibilitar o pesquisador localizar, coletar, registrar, e tratar os dados 
julgados como necessários ao desenvolvimento da pesquisa, à medida que 
permitirão ao pesquisador dispor de material relevante sobre o tema 
investigado”. (AJZENTAL, 2008) . 
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  2 A HISTÓRIA DO MARKETING    

  Geralmente o marketing é visto sendo um meio de criar, promover e fornecer 

bens e serviços para clientes, ou seja, é uma forma de divulgar determinada marca 

ou produto de acordo com a demanda desejada, criando oportunidade de lucros e 

vantagens competitivas.  

É praticamente impossível delimitar quando o marketing surgiu, já que essa é 

uma atividade tão antiga quanto às primeiras trocas e vendas realizadas pelas antigas 

civilizações. Quando já eram utilizadas as estratégias de marketing conhecidas 

atualmente, com características não tão bem definidas, mas muito semelhantes.  

Existem vários estudos que arremetem a inúmeras visões sobre a história do 

marketing, porém elas se complementam e apresentam uma visão holística quanto a 

sua origem.   

No século XVIII, iniciou-se a Revolução Industrial, aonde a produção 

manufatureira foi substituída pela produção mecanizada. Consequentemente 

acelerou-se a produção, possibilitando o acesso a produtos com preços mais 

acessíveis. Até então não havia concorrência, o que deixava os consumidores com 

pouca ou nenhuma escolha de fornecedores. Desde então o marketing tem evoluído 

em três estágios surgindo assim o estudo do mercado, focado em logística e 

produtividade, pata trazer orientação para produção, para vendas e para o marketing. 

(LAURINDO, 2018)  

Como exemplifica o quadro a seguir:  

Figura 1  - Produção Manufatureira X Produção Industrializada 

ERA  PERIODO 
APROXIMADO  

ATITUDE PREDOMINANTE  

Era da produção  Antes dos anos 20  Um produto bom se venderá por si 
mesmo  

Era das vendas  Antes dos anos 50  Propaganda e vendas criativas vencerão 
a resistência do consumidor e o 
convencerão a comprar  

Era do marketing  Segunda metade do 
século 20  

O consumidor é o rei. Busque uma 
necessidade e satisfaça-a.  

Fonte: (LAURINDO, 2018)  
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Na era da produção os fabricantes focavam na produção direta de mercadorias, 

já que acreditavam que um bom produto seria capaz de se vender sozinho. No 

entanto, isso não foi comprovado com o passar do tempo. A era da produção pode 

ser dividida em duas partes: a do produto e a da produção. Na primeira delas, o 

destaque incide no produto e, na segunda, nos processos produtivos. Como havia 

demanda de mercado as empresas produziam em massa, até o momento em que a 

oferta superou a demanda e as vendas passaram a ser prioridade na segunda era, a 

era das vendas.   

A era das vendas foi caracterizada pela grande necessidade das empresas em 

vender os produtos que aumentaram o seu estoque anteriormente. Era necessário 

que a venda fosse realizada a qualquer custo, mesmo que o produto não 

correspondesse com a necessidade do cliente. Até 1950, o estágio das vendas foi 

muito comum, após esse período a era do marketing revelou-se, tornando-se 

obrigatório para as empresas que queriam permanecer no mercado.  

 Aponta-Se que o marketing chegou ao Brasil em 1954, precisamente em São 

Paulo, através da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, 

tornando-se desde então, conhecido no mercado empresarial aonde era utilizado 

pelos empresários, como uma ferramenta de publicidade, ou seja, de uma maneira 

simples e desintegrada. Na década de 1980, o marketing tornou-se essencial em 

todas as empresas independente de seu porte ou departamento. As técnicas 

empresariais até então eram voltadas apenas para os preços dos produtos. 

(LAURINDO, 2018)  

Na década de 1990, com a internet, revolucionou-se a logística, a distribuição 

e as formas de pagamento, assim a gestão de relacionamento com o cliente foi 

fortalecida, e a responsabilidade social, instigando a necessidade da personalização.  

 Na década de 2000, houve a expansão dos meios de comunicação que oferece 

o poder da informação ao consumidor, ou seja, a mídia espontânea e as interações 

sociais começam a substituir a propaganda tradicional.   

Desde então, as novas mudanças foram ocorrendo no mercado, o que gerou 

novas percepções e um novo conceito para o Marketing, onde o olhar deve se tornar 

pleno ao ser humano, eliminando o olhar para as pessoas como simples 

consumidores, mas como seres dotados de mente, coração e espírito. Tal marketing 
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é voltado aos valores. Segundo Kotler “a era do marketing, conhecida atualmente, 

busca atender as necessidades e desejos do consumidor, com ofertas mais objetivas 

e público-alvo específico.” (LAURINDO, 2018)  

 2.1 Conceitos de Marketing   

A existência do marketing se dá pelo fato de existir as necessidades de cada 

indivíduo e da sociedade como um todo, onde através disso o marketing detecta tais 

necessidades e proporciona de uma forma mais objetiva supri-las, onde por sua vez 

consegue obter seu retorno financeiro devido a satisfação dos consumidores, ou seja, 

podemos dizer que o marketing supre as necessidades lucrativamente. (BARBOSA, 

2013)  

“Marketing é o processo de planejamento e execução desde a concepção, 
preço, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar 
trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. (KOTLER)  

 

Na sua maneira mais simples o marketing tem como finalidade observar e 

descobrir quais são as necessidades de seus clientes e da população, após detectar 

o que o consumidor precisa tem a missão de criar um meio de visibilidade para os  

produtos, mas a cada geração ocorrem mudanças nessas necessidades e desejos 

dos consumidores, tornando-se imprescindível estar sempre atento as mudanças.   

A execução do marketing acontece quando há necessidade de permutar 

(trocar) algo de valor entre uma empresa e um comprador, onde o marketing tem a 

responsabilidade de facilitar a ação entre o consumidor que necessita e almeja o 

produto ou serviço em questão, e as empresas desenvolvedoras que são 

responsáveis pelas vendas.  

 "Como definição gerencial, o marketing muitas vezes é descrito como 'a arte 
de vender produtos'. De fato, as pessoas se surpreendem quando ouvem que 
a parte mais importante do marketing não é vender! Vendas são a ponta do 
iceberg do marketing". (BARBOSA, 2013)  

 

 Através desta informação pode-se afirmar que o marketing tem pelo menos 

dois objetivos específicos de suma importância, que estão além de simplesmente 

vender seu produto, o primeiro é conquistar novos clientes, e assegurá-los que a 

qualidade de seu produto é superior, e o segundo objetivo é preservar e cativar seus 

clientes já existentes, deixando-os sempre satisfeitos. (BARBOSA, 2013)  
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“O sucesso nos negócios e a satisfação contínua dos clientes e outros 
públicos estão intimamente ligados à adoção e à implementação de altos 
padrões de conduta nos negócios e no marketing. As empresas mais 
admiradas do mundo obedecem a uma só lei: servir aos interesses das 
pessoas, não apenas aos seus próprios.” (BARBOSA, 2013)  

 

Barbosa (2013) conclui então que Marketing é uma forma para satisfazer e 

suprir as necessidades e interesses dos consumidores em geral, tantos os internos 

como os externos seriam por meio do marketing holístico que é uma estratégia que 

considera um negócio como um todo e não dividido em partes ou setores, todos os 

departamentos atuam juntos para criar uma ideia positiva e homogênea na cabeça do 

consumidor, garantindo que ele escolha o seu produto ou serviço e não o da 

concorrência.  

Conforme se vê abaixo, as quatro primeiras etapas permitem que as empresas 

trabalhem para entender, criar valor e construir um forte relacionamento com o 

consumidor e após um longo prazo chaga-se na última etapa, onde a empresa obtém 

o retorno financeiro e a melhoria de sua imagem.   

Figura 2 - Um modelo simplificado do processo de marketing  

 

Entender o  
mercado e as  
necessidades  
e os desejos 

dos clientes  
 

 

Elaborar uma 

estratégia de  
marketing 

orientada 

para os 

clientes  

 

 

Desenvolver um 

programa de 

marketing  
integrado que  

proporciona valor 

superior  
 

 

Construir 

relacionamentos  
lucrativos e criar o  
encantamento dos  

clientes  
 

 

Capturar 

valor dos 

clientes 

para gerar 

lucro  e  
qualidade  
para  os  
clientes  

 

Fonte: Barbosa (2013)  

  

2.2 O Composto de marketing  

O marketing é composto por uma série de elementos que auxiliam na sua 

execução e são ferramentas importantes para que se possam definir as estratégias 

de ação, com vistas a alcançar os objetivos empresariais.  

O composto de marketing conhecido também como mix de marketing é um dos 

conceitos mais bem conhecidos na esfera do marketing moderno, onde pode ser 

definido como um conjunto de variáveis utilizadas pelas empresas a fim de gerar o 

retorno desejado através do seu público-alvo. (BARBOSA, 2013)  
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As quatro variáveis são denominadas como os 4Ps (produto, preço, praça e 

promoção), das quais quando associadas são essenciais e a base para obter o 

retorno. Ou seja, está ligado diretamente às atitudes que a empresa tem, a fim de 

motivar os consumidores a obterem determinado produto ou serviço.   

Utilizado e classificado pela primeira vez por McCarthy no ano de 1960, o mix 

de marketing através dos 4Ps e as suas subdivisões nos mostra que seu principal 

objetivo é a satisfação de seus consumidores, por este motivo utilizar esse conjunto 

de elementos torna-se essencial quando desejamos atingir um determinado tipo de 

mercado, pois o conjunto dessas ferramentas está focado em mostrar ao consumidor 

as vantagens do produto ou serviço em questão. (BARBOSA, 2013)  

  

Figura 3 - Os 4Ps do Mix de Marketing  

  

Fonte: Barbosa (2013)  

Para a elaboração da propaganda é necessário escolher os meios de 

comunicação mais adequados para a empresa, onde após a criação devem ser 

divulgados através dos meios selecionados.   

O marketing é um meio muito importante para divulgação de determinado 

produto ou marca, o marketing que mais se diferencia por ações é o marketing social 

e o marketing verde.  

2.3 Os principais tipos de marketing  

Não importa quantos tipos de marketing existem, mas sim que todos eles 

possuem o mesmo objetivo. A diferença entre eles está na maneira como esse 
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objetivo será alcançado, através de estratégias que se adequam mais a determinadas 

situações, mercados e públicos.  

Marketing de Afiliados: Quando se paga comissão para afiliados ajudarem na 

venda de produtos e serviços. (CARVALHO)  

Marketing de Conteúdo: Divulgação de marcas, produtos ou criação de 

relacionamento através da geração de conteúdos de valor. (CARVALHO)  

Marketing Direto: De forma crescente e constante este tipo de marketing tem 

conquistado seu espaço mundialmente, com o objetivo de alcançar resultados rápidos 

através de ações lógicas e práticas, e de pesquisas e estudos. Assemelha-se ao 

Marketing de Relacionamento pelo fato de sua base ser na eficiência da comunicação. 

(LAURINDO, 2018)   

Marketing indireto: No Marketing Indireto, a marca aparece de forma discreta 

em mídias televisivas para determinado público-alvo, como por exemplo, em novelas, 

programas com auditórios, filmes, e outras produções, das quais os telespectadores 

e possíveis consumidores não tem como rejeitar o anúncio, pois não surge em forma 

de comercial ou propagandas. Mantendo mantém o logotipo do produto gravado no 

subconsciente dos consumidores. (LAURINDO, 2018)   

Endomarketing: marketing para os funcionários da própria empresa, de modo 

a gerar motivação e engajamento. (CARVALHO, Sem data)  

Marketing Pessoal: Ações de marketing utilizadas por indivíduos para 

promover suas qualidades pessoais e profissionais. (CARVALHO, Sem data)  

Marketing Digital: Diante de tantas mudanças no mercado, a tecnologia é um 

fator muito importante, pois influência de forma muito significativa no novo marketing. 

O uso da internet nas transações comerciais traz uma nova visão para os profissionais 

da área. O marketing digital permanece com os mesmos objetivos, desde suprir às 

necessidades e os desejos dos clientes até alavancar a lucratividade das empresas, 

porém de maneira mais rápida e eficiente. O seu uso traz muitas possibilidades para 

as organizações, pois pode ser utilizado para captar informações sobre os clientes, 

seu perfil, hábitos de consumo, as necessidades que ele possui, além da praticidade 

para ambas as partes. (LAURINDO, 2018)  
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Marketing verde: Práticas para melhorar o meio ambiente, com o objetivo de 

agregar uma vantagem competitiva e uma mudança na percepção do consumidor 

sobre as marcas, demonstrando que eles se preocupam com o meio ambiente.  

(LAURINDO, 2018)  

Marketing Social: Com o objetivo de influenciar as pessoas a realizarem ações 

sociais em benefício ao próximo, visando atender as necessidades das pessoas 

menos favorecidas diminuindo a desigualdade e melhorando a qualidade de vida da 

sociedade, o marketing Social pretende promover a responsabilidade social da 

organização através de ações solidárias, através de patrocínios, participações, ou 

apoios em eventos culturais aprimorando a imagem da marca diante de todos.  

(LAURINDO, 2018)  

Pode-se dizer que o marketing possui diversos conceitos e definições que 

foram sendo criados desde seu surgimento até agora por diversos estudiosos. O 

marketing teve sua origem através dos processos de trocas, que com o passar do 

tempo evoluiu e chegou ao que conhecemos hoje.   

Sua evolução deve-se ao fato das mudanças que ocorreram no mercado, na 

sociedade, na economia entre outros. O cliente tornou-se mais exigente e as 

empresas tiveram que buscar meios para serem competitivas, captar e fidelizar os 

consumidores.   

É possível perceber a importância do marketing tanto no seu papel gerencial 

dentro das organizações, analisando todo o mercado, desde os seus pontos fortes e 

fracos, suas ameaças e oportunidades, como também no seu enfoque social, já que 

busca melhorar a cada dia a vida dos consumidores, detectando suas necessidades 

e realizando seus desejos. (LAURINDO, 2018)  

Atualmente, o marketing são pesquisas e análises, de forma a fazer com que 

as empresas venham a alcançar os seus objetivos e está cada dia mais presente na 

vida das pessoas, e vem evoluindo conforme a sociedade muda, o que gera uma 

necessidade cada vez maior nas organizações de entender e estudar sobre o assunto. 

(LAURINDO, 2018)  
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3 MARKETING SOCIAL  

De uma forma geral, o Marketing vem sofrendo uma série de mudanças ao 

longo de sua história.  

Visto que os desafios enfrentados pela sociedade vêm ganhando cada vez mais 

notoriedade, é possível perceber uma mudança de comportamento na população por 

busca de um maior bem-estar social e ambiental. Sendo assim, o modelo de marketing 

que vem ganhando cada vez mais força é o Marketing social, que visa promover 

ideias, atitudes, comportamentos que provoquem mudanças positivas na realidade 

social, e o meio empresarial vem aderindo a esse método. (BARBOSA, 2013)  

A divulgação da prática de ações sociais e ambientais pelas empresas é um 

fenômeno que vem ganhando cada vez mais adeptos no meio empresarial. Para 

compreender esta nova relação que está se estabelecendo entre consumidores e as 

organizações, faz-se necessário resgatar o conceito de Kotler.   

Ao invés de convencer, o objetivo passou a ser o de conquistar os clientes, 

entregando para eles informações úteis, que os acompanham durante toda a sua 

jornada de consumo.  

E o Marketing social tem tudo a ver com isso, pois ele da colaboração para que 

a sociedade possa a vir a entender o que é importante para melhoria de problemas 

enfrentados pela sociedade, e assim conhecerem sobre a responsabilidade social.   

“Marketing social é um processo que aplica princípios e técnicas para criar, 
comunicar e entregar valor de forma a influenciar comportamentos do público 
alvo que beneficiam a sociedade (saúde pública, segurança, meio ambiente 
e comunidades) assim como o próprio público alvo.” (KOTLER, 2006)  

O Marketing Social é utilizado toda vez que uma empresa desenvolve uma ação 

de responsabilidade social. (BARBOSA, 2013)  

 Pode-se perceber que não existe marketing social sem que sejam adotadas 
políticas que visem a responsabilidade social corporativa, pois quando uma 
empresa decide desenvolver algum projeto ligado a esta área, 
automaticamente ela estará estimulando o marketing, que neste caso é 
social, todavia, só dependerá da empresa se o marketing será utilizado de 
uma maneira positiva ou negativa em relação à sociedade. (BARBOSA, 2013) 

   

https://rockcontent.com/blog/o-que-e-marketing
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-marketing
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-marketing
https://rockcontent.com/blog/a-jornada-do-cliente/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://rockcontent.com/blog/a-jornada-do-cliente/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://rockcontent.com/blog/a-jornada-do-cliente/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://rockcontent.com/blog/a-jornada-do-cliente/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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3.1 Aplicação de marketing social  

Antes de começar a aplicar o marketing social nas empresas, é importante 

definir alguns objetivos que se pretende atingir com essas ações.  

Como:  

• O que se almeja com campanhas de marketing social?  

• Qual a causa a ser defendida?  

• Essa causa casa com os valores da empresa?  

• Qual o público alvo dessa campanha?  

• Como e onde vai veicular essa campanha?  

Essas são algumas das questões que podem guiar o desenvolvimento das 

campanhas de marketing social, para que todas as mensagens passadas sejam 

compreensíveis e claras.  

Definida a campanha é essencial a divulgação dela, seja por redes 

sociais, comerciais de TV ou plataformas. O modo que mais se adaptar ao 

público alvo. E realmente deve se seguir o que a empresa prega por meio da 

campanha. (MARKETING, 2018)  
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Figura 4 - Comparativo entre o marketing social e o tradicional  

  

  

Fonte: Revista de Administração, Volume18(2), abril/junho-83 – páginas 53 a 58   

3.2 Marketing social e seu surgimento  

O primeiro trabalho a sugerir uma definição clara para o marketing social foi de 

Kotler e Zaltman em 1970, período em que foi lançada a ADCE, Associação dos 

dirigentes Cristãos de Empresas, que reconhecia a função social das empresas. Antes 

desse momento as empresas nacionais não possuíam tal visão e quando praticavam 

atos sociais o faziam motivados, em geral, por sentimento de solidariedade isolados, 

e não por se tratar de uma política empresarial. Philip Kotler e Gerald Zaltman 

perceberam que os princípios de marketing que estavam sendo usados para vender 

produtos aos consumidores poderiam ser usados para disseminar ideias, atitudes e 

comportamentos. (NERVES, 2001)  

A Kolynos do Brasil, em 1970, foi uma das pioneiras do que nós entendemos 

hoje como marketing social (Adquirida em 1996 pela Colgate-Palmolive, que possui o 

projeto sorriso saudável futuro brilhante). A empresa implantou o programa de 

educação para saúde bucal, que consistia na visita de profissionais da área de saúde 

bucal as escolas. Já em 1982 para estimular a responsabilidade social, foi instituído 
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pela Câmera Americana do Comercio de São Paulo o “Prêmio ECO de cidadania 

Empresarial”. (NERVES, 2001)  

Ao longo do tempo foi percebido que muitos cidadãos se preocupam com 

problemas sociais, mas simplesmente não podem fazer nada a respeito, não existe 

um “produto a ser comprado” ou causa a se adotar. Diante disso, o marketing social é 

definido como o desenho, planejamento e controle de programas para influenciar a 

aceitação de ideias socais, envolvendo considerações de planejamento de produto, 

comunicação, preço, distribuição e pesquisa de mercado.  

A relação entre a empresa e seus consumidores foi mediada por diferentes 

relações, ou seja, estratégias de marketing. Segundo Caropreso, presidente da Mc 

Erikson, antigamente os consumidores apenas faziam suas escolhas e definiam suas 

preferências de consumo com bases nos atributos que o produto lhe oferecia. 

Atualmente esses atributos apenas não bastam, cada vez mais as novas gerações de 

consumidores exigem compromissos socioambientais com as marcas, e espera-se 

que esses compromissos sejam realmente praticados e que tenham resultados. 

(NERVES, 2001)   

 Assim se dá com as empresas, cada vez mais as organizações querem 

demonstrar que se preocupam com problemas ambientais e sociais, e visam a 

conscientização de pessoas quanto a responsabilidade social.   

3.3 Marketing social na atualidade  

Como mostrado anteriormente o objetivo do marketing é criar oportunidades de 

lucros, oferecer ideias que ampliem a vantagem competitiva da empresa em um 

mercado.  

Já o marketing social tem como objetivo contribuir para a diminuição de 

problemas sociais, a intenção é sempre a de envolver a população em uma causa e 

elas funcionam justamente por não serem motivadas por interesses comerciais, mas 

sim genuínos, de uma causa social. Mas em contrapartida a empresa ganha 

visibilidade, gerando uma imagem sólida, que agrega valores e emoções a seus 

colaboradores. (ROSSI, 2014)  

Na chamada “Era da informação”, em que o público já tem na palma da mão 

(literalmente, com os celulares) informações sobre qualidade do produto, preço, 
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diferenciais competitivos etc., é necessário encontrar novas formas de diferenciar-se 

da concorrência. E atualmente muitas empresas vem adotando o marketing social, e 

do ponto de vista mercadológico, a grande vantagem de trabalhar o Marketing social 

dentro das empresas é a conquista do cliente. (ROSSI, 2014)   

3.4 Marketing social e seus desafios  

Se o marketing social não for construído de uma forma apropriada, as ações 

sociais podem não trazer uma boa imagem para a empresa, e causará um efeito 

oposto ao desejado em seu projeto. Para que isso não ocorra é necessário que a 

empresa esteja atenta as seguintes questões:  

• Elaborar em sua proposta inicial, iniciativas sociais que consigam se 

auto se manter, pois se futuramente a empresa resolver mudar suas 

estratégias, não terá o risco de afetar sua imagem.   

• A criação da proposta deve ser apresentada a população a que será 

destinada.    

• Muitas ações sociais podem subdividir em outras, com isso a empresa 

deve estar atenta a esta questão, e analisar a proposta do projeto 

holisticamente. (BARBOSA, 2013)  

Um problema comum entre as empresas, é que muitas delas misturam as 

"iniciativas de responsabilidade social corporativa a suas atividades de marketing". 

Caracterizando assim como marketing de causas, que por sua vez está ligado a 

colaboração feita pelas empresas em favor a alguma causa, com a finalidade de 

motivar os consumidores a adquirir seus produtos ou serviços, assim gerar algum 

retorno para ela. (BARBOSA, 2013)  

Isso conclui que uma empresa precisa tomar cuidado ao elaborar seu projeto, 

para garantir que todas as áreas dela estejam extremamente corretas para ao lançar o 

projeto não correr nenhum risco de ser denunciada por outras irregularidades, pois 

isso acarretaria uma imagem negativa da empresa à sociedade. (BARBOSA, 2013)  

Por esse motivo usar a ação social com a principal intenção de adquirir 

visibilidade, pode não ser relativamente correto, pois o objetivo dessas práticas sociais 

é trazer melhorias para a sociedade, e o reconhecimento deverá acontecer 

naturalmente por parte da população envolvida.  
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3.5 Desenvolvimento de campanha de marketing social  

Para a construção de uma campanha de marketing social eficiente e bem 

elaborada, algumas áreas devem ser exploradas com atenção, como aquelas que 

trabalham com o nível de doações corporativas, despesas de publicidade e 

propaganda, o envolvimento dos funcionários, apoio de entidades beneficentes, o 

suporte de outras entidades, fornecedores ou do governo e envolvimento de pessoas 

famosas, tudo pode contribuir para a eficácia da campanha.   

 Existem três estágios preliminares no desenvolvimento de uma campanha de 

Marketing Social, os quais são: Compromisso, seleção de parceiros e negociação de 

contrato.   

Somente depois de executadas essas fases preliminares é que o 

desenvolvimento completo da campanha, em termos de sua criação e do 

planejamento de sua veiculação na mídia, é realizado com segurança. (ROLIM, 2011)  

3.6 Benefícios do marketing social para as organizações  

Promover a execução do Marketing Social nas organizações não é algo 

possível de se fazer sem compromisso. É essencial que exista um compromisso por 

parte dos dirigentes da organização e que estes identifiquem uma instituição 

beneficente adequada para fazer parceria, ou uma boa causa com a qual a empresa 

possa se associar. A escolha da instituição ou causa precisa ser feita com cuidado e 

profissionalismo e deve terminar em um acordo ou contrato formal que estabeleça o 

relacionamento. Feito isso, a organização desenvolverá um processo que gerará 

maiores benefícios para sua marca. Alguns benefícios do marketing social são:  

• Aumento da credibilidade da marca;  

• Branding;  

• Fortalecimento da marca.  

A melhor maneira de expandir os benefícios é assegurar que exista o melhor 

relacionamento possível entre os resultados esperados pela empresa e os valores que 

serão acrescentados a marca por meio da fusão com a instituição ou causa escolhida. 

(ROLIM, 2011)  
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3.7 A responsabilidade social como estratégia de marketing  

Atualmente o ambiente econômico é guiado por uma sociedade cada vez mais 

exigente em relação a uma atitude ética das empresas. Por isso, a responsabilidade 

social corporativa vem adquirindo cada vez mais adeptos e se tornou para o mercado 

atual uma ferramenta indispensável a sobrevivência das organizações. O conceito de 

responsabilidade social originou-se do impacto e influências cada vez mais 

significantes das organizações na sociedade, interferindo no meio ambiente, na 

infraestrutura urbana no relacionamento humano e nas mudanças de valores culturais.   

A responsabilidade social de uma organização consiste na sua decisão de 

participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que se encontra e 

aliviar possíveis estragos ambientais decorrentes do tipo de atividade que executa. O 

conceito de responsabilidade social está se ampliando, passando da filantropia que é 

a relação socialmente compromissada da empresa com a comunidade, para abranger 

todas as relações da empresa: com seus funcionários, cliente, fornecedores, 

concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e estatais.   

O compromisso permanente dos empresários em adotar um comportamento 

ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, simultaneamente melhorando a 

qualidade de vida de seus empregados e suas famílias, da comunidade local e da 

sociedade como um todo. Porém, apenas apoiar o desenvolvimento da comunidade 

em que se encontra e preservar o meio ambiente não bastam para conferir a uma 

empresa a condição de socialmente responsável. É preciso investir no conforto de 

seus colaboradores em um ambiente de trabalho saudável, além de originar 

comunicações claras, proporcionar retorno aos acionistas e garantir sinergia com seus 

parceiros e satisfação de seus clientes.  

3.8 O impacto do marketing social da sociedade  

“O marketing não ‘fala’ para a sociedade, ele ‘faz’ pela comunidade, e esta, então, 

‘fala’ para a sociedade.” (NERVES, 2001)  

O marketing social por si só consegue trazer dentre seus benefícios essa 

capacidade de promover uma conscientização voluntária, não é necessário nem 

mesmo pesquisas para comprovar isto. É fato que a cultura do bom exemplo sempre 

será a melhor formação, então o marketing além de alavancar financeiramente uma 
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empresa pode mudar toda a cultura de uma comunidade (internamente e 

externamente).    

3.9 Retorno da sociedade referente as campanhas de marketing social  

Do ponto de vista clássico vê as empresas como entidades econômicas, onde 
o papel do administrador é produzir e comercializar mercadorias eficientes, e 
o ponto de vista contemporâneo que concebe as empresas como membros 
da sociedade responsáveis por ajudar a manter e melhorar o bem-estar da 
sociedade como um todo. (NERVES, 2001)  

Quando grandes empresas tomam iniciativas sociais mesmo que focadas muitas 

vezes no crescimento financeiro e na visibilidade da empresa, é perceptível como isso 

causa uma mudança de comportamento na comunidade local, nos funcionários, e até 

mesmo nos clientes. Hoje vivemos em uma sociedade que até tem em si o desejo de 

ajudar, porém às vezes não sabe por onde começar, nem como começar, e as 

empresa entram sendo este caminho, onde ela alcança seu objetivo de aumento 

financeiro e de visibilidade, e consequentemente gera esta conscientização voluntária, 

o marketing social acaba sendo um efeito dominó onde todos são atingidos de alguma 

forma, e está quase sempre positiva. (NERVES, 2001)  

3.10 O interesse genuíno das empresas para a responsabilidade social   

Nesse caso todos saem satisfeitos. A comunidade por receber apoio para 
resolver parte de seus problemas, o profissional de marketing por promover 
um bem e ser pago para executar o projeto; a empresa por contribuir, ter a 
sua imagem associada ao bem estar da sociedade e vender seu produto; e o 
consumidor  por satisfazer seus desejos e participar da melhoria social. 
(NERVES, 2001)  

Para as empresas o Marketing social muitas vezes parece um investimento muito 

maior do que o retorno que pode ser obtido, afinal muitas vezes o retorno maior não 

vem financeiramente para a empresa, mas vem com o aumento da credibilidade, da 

fidelização dos clientes, da valorização da imagem institucional da empresa e assim 

por diante. Mas existem pesquisas que comprovam que este retorno financeiro existe 

e que quando comparado a empresas que não possuem ações de marketing social é 

possível notar o aumento expressivo dos números. (NERVES, 2001)   

3.11 Exemplos de campanhas sociais  

Itaú social  

A fundação Itaú Social, é um polo de desenvolvimento educacional que 

tem como objetivo proporcionar melhorias para a educação brasileira. Na ativa 
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desde 1993 com outros projetos, a fundação em si nasceu no ano 2000 e vem 

desde então criando cada vez mais projetos de ações sociais.  

Mcdia feliz  

  O McDonald’s, realiza todo ano, no último sábado do mês de agosto a 

campanha intitulada McDia Feliz, em que toda a arrecadação feita com as 

vendas do lanche Big Mac são destinadas a educação e saúde infantil e 

adolescente. Além dos lanches, clientes e funcionários que quiserem também, 

podem comprar produtos como bolsas e camisetas com o logo da campanha.  

Em 2020 a campanha completa 32 anos no Brasil, e de acordo com a 

empresa desde 1988 quando foi implementada, já foram mais de R$260 

milhões arrecadados.  

Criança esperança da TV Globo  

A reconhecida campanha de conscientização sobre os direitos da criança e do 

adolescente, realizada em parceria com a Unesco, foi lançada, em 1986, e já 

beneficiou mais de 4 milhões de crianças em todo o território nacional.  

Além do evento anual que é o grande responsável pelas doações, é possível 

contribuir com a campanha durante todo o ano. (CARVALHO)  

Essas são algumas empresas que conseguiram por meio do marketing social 

um retorno financeiro considerável, porém não é um retorno instantâneo. Os 

benefícios são em diversas escalas e setores, talvez por isso, por não ser focado 

unicamente nas finanças é que seja pouco perceptível. Além da conscientização 

voluntaria em diversas esferas, é comprovado que o marketing social auxilia de forma 

efetiva na sobrevivência coorporativa das empresas. (NERVES, 2001)  

“Responsabilidade social não é opção, é sobrevivência coorporativa em longo 
prazo, na era da globalização uma empresa competitiva deve satisfazer os 
acionistas, os consumidores, a comunidade e investir na imagem dentro do 
novo contexto dos negócios. Não pode ser fechada, rígida e isolada.” 
(NERVES, 2001)  

Hoje a concorrência no mercado de trabalho tem se tornada cada vez mais criativa 

e acirrada, por isso hoje todo e qualquer diferencial se torna um passo na frente para 

pequenos e grandes negócios, visto que o mundo se atualiza o tempo todo. Nos 

https://mcdiafeliz.org.br/campanha/
https://mcdiafeliz.org.br/campanha/
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Estados Unidos da América e na Europa, em alguns casos o marketing social é 

questão fechada. (NERVES, 2001)  

Segundo uma pesquisa apresentada pela Universidade de Harvard, as 
empresas ‘Responsáveis Socialmente’ apresentam uma taxa quatro vezes 
maior de crescimento e oito vezes maior de emprego com relação às que 
estão voltadas somente para os interesses dos acionistas. (NERVES, 2001)  

3.12 Ações de marketing social durante a pandemia de corona vírus  

As maiores marcas do mundo já perceberam que não é hora de abandonar as 

estratégias e, por isso, desenvolveram diversas ações de marketing durante a 

pandemia de corona vírus.  

As ações variam entre trocar de logo, fazer vídeos explicando os processos de 

higiene dos estabelecimentos e até procurar um novo nome para a marca, como é o 

caso da cerveja Corona. Também teve empresas, como a Hershey, que cancelaram 

campanhas que demonstravam contato físico entre as pessoas na rua.  

Ambev: fabricação de álcool em gel  

A gigante do mercado de bebidas anunciou que parte do álcool utilizado na 

produção de cervejas seria revertido na fabricação de álcool em gel, esse material, 

que está em falta em muitas cidades brasileiras, será doado aos hospitais e outras 

unidades de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) Burger King: doação de lucro 

ao SUS.  

O presidente da rede de fast food no Brasil, Iuri Miranda, fez um vídeo para as 

redes sociais explicando as medidas adotadas pela empresa em questão de higiene 

e o fortalecimento do BK nos aplicativos de entrega.  

McDonald’s: é tempo de estudar  

O McDonald’s decidiu oferecer para pequenas e médias empresas do ramo 

alimentício cursos profissionalizantes. Os cursos são online e totalmente gratuitos e 

atuam em três frentes: desenvolvimento sustentável, higiene e segurança alimentar.  

As inscrições foram abertas na segunda (23) pelo site da rede.  

Magazine Luiza: frete grátis  

A gigante varejista decidiu que ia zerar o frete para produtos de extrema 

necessidade durante a pandemia, como álcool em gel, nebulizadores e máscaras, 

para quem não pode sair de casa. Basta pedir pelo aplicativo da Magalu.  

https://trilhas.info/
https://trilhas.info/
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A empresa estendeu a mesma promoção para outros produtos. Assim, os seus 

clientes podem fazer compras durante esse período sem pagar pelo serviço de 

entrega e de forma extremamente segura.  

Distância Salva  

A campanha distância salva é consequência da união de publicitários que 

criaram um coletivo para a conscientização sobre fazer o isolamento social e evitar 

contato físico entre pessoas.  

A 99 táxi fez uma publicação nas redes sociais e obteve respostas de outras 

marcas que se solidarizaram com a campanha. Assim, propagaram a mensagem e 

ainda fortaleceram a marca.  

Entre as empresas participantes estão Hershey, Oi, Itaú Cultural, Rappi, 

Havaianas, Ricardo Eletro, Youse, Isobar, Pros, In Press Porter Novelli, Endemol 

Shine e OLX.  

Além dessas empresas, muitas outras criaram ações de marketing durante a 

pandemia de coronavírus. São os casos da Amazon, que disponibilizou livros grátis, 

Udemy e Faber Castell, que estão oferecendo cursos gratuitos, e Stoodi, que liberou 

a plataforma de estudo para alunos. (SANTANA, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/marcas-se-engajam-por-campanha-contra-a-disseminacao-do-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/marcas-se-engajam-por-campanha-contra-a-disseminacao-do-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/marcas-se-engajam-por-campanha-contra-a-disseminacao-do-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/marcas-se-engajam-por-campanha-contra-a-disseminacao-do-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/marcas-se-engajam-por-campanha-contra-a-disseminacao-do-coronavirus.htm
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4 ESTUDO DE CASO RESTAURA LESTE  

A “Restaura Leste” nasceu da junção das habilidades com sonhos, foi decidido 

unir aquilo que se estudou com aquilo que se sonhou para o mundo, visando a 

recuperação do meio ambiente e a ressocialização de pessoas sobretudo na região 

da zona leste de São Paulo. Visto que o lixo eletrônico é um dos grandes responsáveis 

pela depreciação do meio ambiente, decidimos restaurá-los, fazendo com que isso 

diminua o impacto deste material no planeta, restaurando o mesmo a preço de custo 

ou descartando-o de forma correta caso não haja mais possibilidade de vida para o 

aparelho, uma parte desses aparelhos será destinado a um curso de especialização 

profissional oferecido pela empresa e seus parceiros. A Restaura Leste é uma 

empresa “comum” usando de forma consciente o trabalho, este é o diferencial, criar 

uma empresa que não vise apenas o lucro, mas a conscientização sobre o meio 

ambiente e a responsabilidade social, trazendo assim a possibilidade de um recomeço 

não apenas para os produtos, mas para a vida.  

Projeto Social    

O projeto constitui em oferecer sem fins lucrativos para as instituições, que 

acolhem moradores de rua, dependentes químicos ou pessoas com situação de 

vulnerabilidade social um curso de capacitação profissional na área de eletrônica. O 

curso acontece duas vezes por semana sendo divido em dois módulos, o primeiro é a 

formação comportamental dos alunos, visto que os mesmos se encontram a margem 

da sociedade e com isso precisam reaprender como se portar no mercado de trabalho 

novamente, este primeiro modulo tem a duração de 16 horas no período de 1 mês, o 

segundo modulo tem a duração de 11 meses divido entre aulas práticas e teóricas 

também realizado duas vezes por semana com dias e horários combinados conforme 

a disposição da instituição e combinado previamente com a empresa, somando assim 

12 meses para a conclusão do curso. Os cursos são ministrados por profissionais da 

área de elétrica que trabalham em nossa empresa, e acompanhado por um psicólogo 

para avaliação do desenvolvimento dos alunos e para a ministração do primeiro 

modulo de formação comportamental, ao final do curso é oferecido aos alunos um 

certificado de capacitação profissional.   
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 ANÁLISE DE RESULTADOS  

  

Gráfico 1  - MARKETING SOCIAL 

  

Fonte: Do próprio autor, 2020 

Você sabe o que é marketing social?  

Mesmo a maioria das respostas sendo positiva referente à pergunta, ainda é 

preocupante a quantidade de pessoas que não conhecem o marketing social, 

considerando a importância do tema e que a maioria das pessoas que responderam 

a este questionário reside nas regiões periféricas, região esta que deveria ser a maior 

promotora deste marketing, já que é onde se encontra o maior índice de 

vulnerabilidade social. Analisamos que não apenas as pessoas que responderam 

como clientes, mas também as empresas conhecem o marketing social porque 

participaram de algum programa de responsabilidade social, ou seja, conhecem por 

terem sido alvos de ações externas não por empregarem o marketing social de alguma 

forma. Com isto percebemos a importância da conscientização sobre o assunto, 

sabemos os benefícios do marketing social, mas ainda não criamos uma consciência 

que nos leve a ação de promovê-lo.   
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Gráfico 2  - IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETING SOCIAL 

  

Fonte: O próprio autor  

Para você, qual o maior desafio para a implementação do marketing social 

dentro de uma empresa?  

Como demonstra o gráfico à maioria das empresas não promove o marketing 

social em sua política por falta de informação ou investimento, toda empresa ao 

programar seus recursos financeiros seja para ações internas ou externas dão 

prioridade para aquilo que sabem que dará algum tipo de retorno tanto para os clientes 

quanto para a própria empresa em si, com a falta de informação sobre os benefícios 

do marketing social as empresas acabam não colocando como prioridade esta 

ferramenta, por isso não conseguem se organizar para investir nesta área. Já as 

empresas que acham irrelevantes também não possuem acesso às informações sobre 

os benefícios do marketing social, por isso ele acaba sendo visto como algo indiferente 

para o crescimento da empresa, o que não é comprovado já que diversas pesquisas 

provam que o marketing social melhora imagem da empresa aumentando tanto as 

vendas quanto a fidelidade dos clientes.   
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Gráfico 3 – MARKETING SOCIAL E A ADESÃO  

  
Fonte: Do próprio autor, 2020 

Você acredita que as empresas que exercem o marketing social estão em 

sua grande maioria localizadas nas regiões com maior poder aquisitivo, sendo 

em menor adesão nas regiões periféricas?  

Esta pesquisa foi realizada com comerciantes e clientes das regiões periférica 

de São Paulo e Recife, podemos perceber no gráfico que a maioria das pessoas que 

responderam acredita que o marketing social é pouco promovido nas regiões 

periféricas, considerando que estas regiões são alvo das maiores ações de marketing 

das grandes empresas, acreditamos que se o marketing social fosse promovido pelo 

comércio local a conscientização da comunidade seria maior e a adesão também, 

fazendo com que o comércio local tivesse mais visibilidade e credibilidade, 

aumentando assim a valorização do comercio local e também a fidelização dos 

clientes, e consequentemente atraindo o olhar de empresas de grande porte para as 

regiões periféricas, trazendo assim um investimento financeiro destas grandes 

empresas para com o comércio local, e do comércio local para com a comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho foi realizado para analisar o comportamento de empresas 

e consumidores mediante as responsabilidades sociais. O marketing social é um 

grande aliado para influenciar o comportamento de ambos, pois as organizações ao 

fazerem seu uso, demonstram que estão atentas aos problemas que a sociedade 

enfrenta, e por contra partida, ganham maior visibilidade, que pode ser refletido nos 

lucros.  

Por sua vez, a sociedade através do marketing social, passa a obter um maior 

conhecimento sobre os problemas enfrentados, e ganham a possibilidade de 

promover auxílio, para que se possa haver melhorias.  

Mas as empresas precisam escolher a forma adequada para apresentar tais 

ações, a fim de não gerar dúvidas e causar uma imagem negativa. Deve – se analisar 

com cautela as causas a serem trabalhadas, a fim de promover melhorias para o 

problema enfrentado e assim, conscientizar os consumidores quanto a 

responsabilidade social.  

É importante destacar que ao aplicar o marketing social, a empresa passa a ter 

um diferencial competitivo, pois atualmente, muitos estão atentos aos problemas 

enfrentados pela sociedade, e buscam meios de contribuir para melhorias.  

Assim conclui-se que para as empresas, pode ser muito atrativo investir em 

ações sociais, pois elas são bem vistas pelos consumidores, e leva alguns a darem 

preferências às empresas, que mesmo com a visão de obter lucro, estão sendo 

socialmente responsáveis, buscando melhorias para uma causa social.  

Porém é indispensável que a empresa sempre preste seus serviços com 

qualidade e garantia para os seus consumidores, pois manter um bom relacionamento 

garante durabilidade e a confiabilidade de seus clientes.  
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 APÊNDICE  A- QUESTIONÁRIO  

1- Você sabe o que é marketing social?   

( ) Sim  

( ) Não  

2- Você é empresa ou cliente?   

( ) Cliente  

( ) Empresa  

3- Você conhece alguma empresa socialmente responsável?   

( ) Sim  

     ( ) Não  

4- Quais destas opções você considera mais importante com relação as ações 

sociais?   

( ) Educação  

( ) Saúde  

( ) Meio ambiente  

( ) Cultura   

( ) Esporte  

( ) Assistência Social direcionada  

5- Você participa ou já participou de projetos e/ou campanhas sociais?   

( ) Sim  

( ) Não  

6- Você acredita que o marketing social pode trazer além de visibilidade para a 

empresa, um bom retorno financeiro?   

( ) Sim  

( ) Não  

  

7- Para você qual o maior desafio para implementação do marketing social dentro de 

uma empresa?   
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( ) Falta de informações sobre o assunto  

( ) investimento   

( ) não acho relevante   

8 - Se na aquisição de um produto e/ou serviço você tivesse como opção uma 

empresa, que possui em sua política o marketing social e outra que não possui, você 

optaria por qual empresa?  

      ( ) empresa com marketing social  

      ( ) empresa sem o marketing social  

      ( ) isso não influencia na hora da escolha  

9- Você acredita que as empresas que exercem o marketing social estão em sua 

grande maioria localizadas nas regiões com maior poder aquisitivo, sendo em 

menor adesão nas regiões periféricas?   

( ) Sim  

( ) Não  

10- Você investiria ou investe em marketing social na sua empresa?  

( ) Sim  

( ) Não  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


