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1 APRESENTA<;AO 

0 trabalho desenvolvido tern o intuito de apontar o papel do marketing 

relacionado a causa no mundo globalizado, verificando-se as a<;6es de marketing 

re1acionado a causa desenvolvidas pelas organiza<;Qes, as tendencias e 

perspectivas deste segmento. 0 marketing relacionado a causa e uma terramema 

recente, porem poderosa para o alcance dos objetivos de marketing. Atraves da 

realiza<;ao de a<;6es de marketing aliadas a urn contexte social busca atingir a 

percep<;ao do consumidor, atribuindo a sua marca responsabilidade social, 

atingindo-se entao os interesses comerciais da organiza<;ao e as necessidades 

sociais da comunidade concomitantemente. 

0 desenvolvimento de novas neg6cios e tecnologias, a globaliza<;ao e o 

crescimento populacional tern trazido consequencias negativas ao ambiente e a 
sociedade. 0 marketing aparece como ferramenta capaz de conscientizar os 

consumidores a respeito do impacto do consumo e meios de minimiza-lo. 0 foco 

deste trabalho esta na conexao entre o marketing e a imagem das empresas que 

relacionam seus produtos a causas s6cio-ambientais. Faz-se necessaria para tal 

esclarecer as divergencias entre marketing social e marketing relacionado a causa. 

0 marketing social tern por objetivo direto promover a mudan<;a de 

comportamentos na busca do bem-estar do indivfduo e da sociedade. Nao ha 

rela<;ao comercial dentro de suas a<;6es, apenas a utiliza<;ao das estrategias de 

marketing para que se atinja o objetivo proposto. 

0 marketing relacionado a causa difere do marketing social, uma vez que se 

utiliza da comercializa<;ao de bens ou servi<;os para a difusao de uma causa de 

interesse social coletivo. 

Procurou-se levantar dados capazes de apontarem a relevancia do marketing 

relacionado a causa e seu grau de desenvolvimento. Para tal, utilizou-se o metoda 

de analise te6rica, por meio do estudo de assuntos relacionados ao tema atraves de 

bibliografia especializada, artigos publicados, internet e revistas tecnicas. 
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Oeste modo, buscou-se compreender o nlvel de evoluc;ao, os segmentos mais 

atuantes e os impactos do marketing relacionado a causa no mercado. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a importancia do marketing relacionado a causa no mercado 

globalizado. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

• Analisar a evoluc;ao e progresso do marketing relacionado a causa. 

• Levantar quais os segmentos que se utilizam do marketing relacionado a 
causa em suas estrategias de neg6cios. 

• Compreender os impactos das ac;oes de marketing relacionado a causa nas 

organizac;oes. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A responsabilidade social tomou importancia significante dentre os temas 

abordados nas corporac;oes privadas recentemente. A preocupac;ao com os 

tmpactos geraaos pelas atividades desenvolvidas pelas organizac;oes em relagao 

aos aspectos sociais, culturais, econ6micos e ambientais nas localiaaaes onae 

atuam tornaram-se foco de analise nao apenas do mercado, mas tambem das 

comunidades envolvidas e da Administrac;ao Publica. As transformac;oes na 

economia, fruto dos novas modelos de rela<;Oes pollticas e comerciais advindos da 
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giobalizagao, repercutiram sobremaneira no ambiente corporativo e na transferencia 

de poder do Estado para as entidades privadas. 

Empresas comprometidas com as questoes pertinentes a responsabilidade 

social tern demonstrado que tais iniciativas geram desenvolvimento e renda para as 

partes envolvidas, alem de alavancar suas imagens e fortalecer suas marcas freme 

aos consum1dores, ao mercado e a sociedade. 

0 marketing relacionado a causa aparece como estrategia para estabelecer 

meios de divulgagao das agoes sociais adotadas pelas empresas, objetivando o 

reconhecimento destas perante seu publico consumidor e potenciais consumidores. 

Atraves desta estrategia busca-se a aproximagao do publico, utilizando-se de apelos 

emocionais capazes de influenciar a percepgao dos consumidores em relagao as 

praticas adotadas pelas empresas. 

Neste contexto, pretendeu-se compreender o nlvel de evolugao, as 

segmentos mais atuantes e as impactos do marketing relacionado a causa. 

1.3 METODOLOGIA 

0 metoda de abordagem utilizado foi 0 metoda qualitativo que, segundo 

DESLANDES (1994, p. 21) "se preocupa, nas ciencias sociais, com urn nlvel de 

realidade que nao pode ser quantificado". Segundo a mesma autora, "a abordagem 

quaiitativa, aprofunda-se no mundo dos significados das agoes e relagoes humanas, 

urn lado nao perceptive I e nao captavel em equagoes, medias e estatfsticas··. 

GODOY (1995, p. 58) afirma que: 

... a pesquisa qualitativa nao procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudadas, nem emprega instrumental estatistica na analise das dadas. 

Parte de questoes ou focos de interesses amplos, que vao se definindo a 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenc;;Bo de dados 

descritivas sabre pessaas, lugares e pracessas interativas pela cantata 

direto do pesquisador com a situa<;ao estudada, procurando compreender 

os fenomenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situa<;ao em estudo. 
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A pesquisa qualitativa pode ser conduzida par diferentes caminhos, neste 

trabalho utilizou-se a pesquisa documental. Segundo GODOY (1995), "a pesquisa 

qualitativa nao se apresenta rigidamente estruturada, levando os pesquisadores a 

propor trabalhos que explorem novas enfoques, trazendo contribui96es importantes 

no estudo de alguns temas··. 

Para GODOY (1995, p. 24) a pesquisa documental e "o exame de materiais 

de natureza diversa, que ainda nao receberam urn tratamento anaHtico, ou que 

podem ser reexaminados, buscando-se interpreta96es novas e/ou complementares". 

De acordo com a autora, a pesquisa documental possui algumas vantagens como: 

a) Permite o estudo de pessoa a que nao se tern acesso flsico; 

b) As informa¢es permanecem nos documentos par Iongo perlodo de tempo 

sem modifica96es; 

c) Arbitrariedade na escolha dos documentos e tematicas a serem 

examinados, falta de urn formate padrao e complexidade da codifica9ao 

das informa9oes. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 GLOBALIZACAO 

Embora o termo globalizagao tenha sido exaustivamente mencionado 

recentemente, sem a compreensao do surgimento e desenvolvimento deste 

fenomeno minimizar-se-ia a importancia do objeto de estudo. De qualquer modo, a 

analise deste processo realizou-se enfatizando os aspectos economicos, o 

surgimento de novas tendencias e a necessidade de adaptagao organizacionaL 

Quando analisamos aspectos economicos nao ha duvida que a Revolugao 

Industrial, mais precisamente sua aceleragao no infcio do seculo XIX, e marco 

not6rio e fundamental no tocante a produtividade e massificagao comercial. Ja 

neste momenta, a quebra de paradigmas desenha urn novo pensar ao redor do 

globo. Todavia, os acontecimentos posteriores e a bipolarizagao mundial 

sucumbem na reestruturagao e construgao de urn novo cenario economico. 

0 mundo caminha hoje para uma gradual e inevitavel forma de eliminar 
fronteiras e obstaculos ao livre comercio. E isso interpoe uma nova 
concepgao ideol6gica, face ao novo ordenamento das nagoes, obrigando 
empresas acomodadas sob o manto da protegao alfandegaria e de reservas 
de mercado a ter de interagir para sobreviver. E preciso reconhecer as 
mudangas que ocorrem no mundo de hoje face a uma nova concepgao 
ideol6gica das nagoes e de urn novo ordenamento economico. (COBRA, 
1995, p.40-41) 

0 conceito de globalizagao popularizou-se na decada de 1980, salientando-se 

seus aspectos economicos, a emergencia de novas economias, como os Tigres 

Asiaticos e Japao (ate entao nao ameagadores), a saturagao dos principais 

mercados dominantes - EUA e Europa Ocidental - e urn novo mercado latente 

adaptando-se ao liberalismo economico e independencia do Estado - como a 

China e a Europa Oriental. A globalizagao intensifica-se com o fim da Guerra Fria 

( conflito politico ideol6gico travado entre os Estados Unidos da Americas -

defensores do capitalismo - e a Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas -

pregadores dos ideais socialistas), o dissolvimento da Uniao das Republicas 

Socialistas Sovieticas (1991) e a consolidagao do capitalismo como modelo 

economico mundial. 

A ultima mudanga e o final da Guerra Fria. A queda comunismo como 
sistema economico e politico pode ser explicada de maneira bern simples. 

9 



0 comunismo nao e um sistema eficaz. e o desemoenho 
avassa1adoramente melhor das economias de mercado mundiais levou os 
paises socialistas a renunciar a sua ideologia. Uma mudanca crucial na 
politica daqueles paises foi o abandono das tentativas infrutiferas de genr 
as economias nacionais seguindo um plano central unico. (GREEN e 
KEEGAN, 2000, p.33) 

As oscilac;oes eo crescimento de novas players podem ser observados de 

maneira similar atualmente com o desenvolvimento de economias como as de 

Brasil, Russia, india e China. Mudanc;as tecnol6gicas e demograficas eo ganho de 

qualidade dos concorrentes nao-tradicionas surpreenderam multinacionais de peso, 

entre elas Boeing e Xerox que perderam boa parte de seu market-share nas 

decadas de 80 e 90. Outras gigantes como General Motors e IBM sofreram perdas 

ao estabelecerem uma estrategia tomando como chave a imutabilidade, pais 

acreditavam que as pr6ximas gerac;oes usariam as habitos de consumo de seus 

pais como espelho - o que nao ocorreu. 

Com uma nova gama de mercados consumidores, as organizac;oes voltam 

seus neg6cios a modelos de produc;ao capazes de maximizar a produtividade, 

reduzindo-se o tempo de produ<;8o e buscando-se alternativas para a diminuic;ao 

dos custos. 0 desenvolvimento de novas tecnologias para a criac;ao de produtos 

intensifica-se, ao mesmo tempo em que as organizac;oes estabelecem relac;oes 

politico - comerciais para captac;ao de mao-de-obra e insumos como energia e 

materia-prima mais baratas e pollticas fiscais mais vantajosas. A padroniza<;ao 

atinge as organizac;oes, no intuito de atender as mais diferentes mercados com a 

maior rapidez posslvel. Theodore Levitt, economista americana, publica em 1983 

na Harvard Business Review o artigo entitulado The Globalization of Markets, onde 

expoe que: 

A globalizacao do mercado esta ao alcance da mao. Com ela, o mundo 
comercial multinacional aproxima-se de seu tim e assim tambem as 
corporacoes multinacionais. A corporacao multinacional e a global nao sao 
a mesma coisa. A corporacao multinacional opera em urn certo numero de 
pafses e apropria seu produto e praticas em cada um deles- com custos 
relativamente altos. A corporacao global com constancia resoluta - com 
custo relativamente baixo - como se o mundo inteiro (ou as maiores regioes 
dele) fosse a mesma coisa, e vende as mesmas coisas do mesmo modo em 
todo Iugar. 

Em urn primeiro momenta a padroniza<;8o funciona de modo eficiente, 

porem com o crescimento do mercado, desenvolvimento de novas produtos, 

disponibilidade de novas marcas e competitividade o consumidor torna-se mais 
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exigente, forc;ando o marketing a entender melhor seu comportamento e 

especiaiizar-se na criac;ao, exposigao e venda de diferenciais. A qualidade deixa dos 

produtos e servic;os deixam de ser diferenciais, tornam-se pre-requisites para a 

sobrevivemcia no mercado. Para HAMEL; PALAHARD (1995), a capacidade de 

previsao atraves da percepc;ao de tendencias tecnol6gicas, demograficas, 

regulamentat6rias e de estilo de vida sao fundamentais para a execuc;ao de novos 

produtos/servic;os. Para que os novos projetos sejam operacionalmente viaveis 

novas competencias devem ser criadas antecipadamente, utilizando-se coerencia 

nos investimentos e atentando-se as decisoes sobre as alianc;as a serem firmadas. 

Enquanto a demanda atual pode ser analisada atraves de pesquisas de 

mercado, a analise do comportamento do consumidor ira determinar a criayao de 

produtos e serviyos para o mercado futuro. 
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3 MARKETING 

A utilizagao das tecnicas de marketing tornou-se essencial para a 

sobrevivencia de qualquer neg6cio em qualquer segmento. Diferenciar-se atraves da 

estrategia de marketing torna-se mais comum a medida que o volume e 

acessibilidade a informayao encontram-se disponiveis na mesma proporgao entre os 

aiversos "players". "Marketing significa administrar mercados para chegar a trocas, 

com prop6sitos de satisfazer as necessidades e desejos do homem." (KOTLER, 

1998, p.7). 

Considerando o conceito supracitado deve-se atentar ao nivel de trocas que 

se pretende realizar e quais as necessidades e desejos pretendem-se satisfazer, de 

modo que a experiencia de marketing seja vantajosa a todos os envolvidos, 

possibilitando-se sua continuidade. Para melhor compreensao, podemos ainda 

utilizar a seguinte conceituayao: 'T. .. J uma funqao organizacional e um conjunto de 

processos para criar: comunicar e entregar valor para os clientes e gerenciar o 

re/acionamento de maneira a beneficiar a organizaqao e os seus stakeholders". (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 2004) 

A criayao de valor e o beneficiamento dos participantes no processo de 

marketing dependerao do mercado onde atuam e dos atributos do produto/ servigo 

oferecido. Se os beneffcios oferecidos trazem como vantagem a preocupagao com 

questoes sociais cria-se urn novo tipo de relacionamento entre a organizagao e seus 

"stakeholders". 

Deve-se considerar que o processo de marketing ocorre atraves de uma serie 

de etapas, onde se estabelecem as melhores praticas a serem adotadas para a 

maximizayao dos resultados, tendo em vista as variaveis de seu composto (produto 

- combinagao de bens e serviyos, pre<;o - soma de dinheiro a ser paga pelo 

produto, praga - atividades para a distribuiyao do produto e promo<;ao - agoes de 

comunicagao a respeito dos atributos do produto capazes de persuadir o consumidor 

a compra-lo ). 0 marketing pede ser assim definido: 
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E o processo de planejamento e execu~;ao da cria<;ao, estabelecimento de 
preyo, promoyao e distribui<;ao de ideias, produtos e/ou servi<;os, com vistas 
a criar os intercambios que irao satisfazer as necessidades dos indivfduos e 
organizayaes. Marketing sao as atividades sistematicas de uma 
organiza~;ao humana voltada a busca de realizayao de trocas para com o 
seu meio ambiente, visando a beneffcios especificos. (KEEGAN, 1992, 
p.87) 

Assim como o mercado, o marketing segmenta-se de acordo com as 

necessidades especificas de grupos de clientes. Para o objetivo a que se prop6e 

este trabalho devemos analisar os conceitos de marketing social e marketing 

relacionado a causa. 

3.1 MARKETING SOCIAL 

A analise do surgimento do marketing social e seu desenvolvimento global 

sao preponderantes para a melhor compreensao do conceito e suas implicac;:6es. 

Quando referimo-nos ao conceito de marketing social associamos a intenc;:ao 

da mudanc;:a de comportamentos sociais. Desde a Grecia e Roma antiga, 

campanhas ja objetivavam conscientizar a comunidade no tocante a libertac;:ao de 

escravos. Nos Estados Unidos e lnglaterra, durantes os seculos XVIII e XIX, uma 

serie de ac;:6es desenvolveu-se para os mais diversos fins, como: direito de voto 

feminine; proibic;:ao do consume de bebidas alcoolicas; vacinac;:ao para a erradicac;:ao 

da variola. 

No Brasil, os registros apontam a lrmandade da Misericordia, que se instalou 

na Capitania de Sao Vicente, em 1543, como a primeira entidade criada no Pals 

com o objetivo de atender desamparados. A instituic;:ao propagou-se pelo Pals 

apoiada pela lgreja Catolica, denominando-se Santa Casa da Misericordia. 

Em 1938, no governo Getulio Vargas, criou-se o Conselho Nacional do 

Servic;:o Social, regulamentando a colaborac;:Bo do Estado com as instituic;:6es 

filantropicas. Em 1942, ainda com neste governo, surgiu a LBA - Legiao Brasileira 

de Assistencia. 

0 governo federal, atraves do Projeto Rondon, espalhou universitarios pelo 

interior do pals para atender comunidades carentes, em 1967. 
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A decada de 1970 e resoonsavel par novas movimentos, par meio da criagao 

e expansao de associagoes civis, sindicatos, grupos ambientalistas e ONGs 

reivindicando o direito de minorias. 

A partir da decada de 1990, o projeto "Agao da Cidadania contra a Fame, a 

Miseria e pela Vida", idealizado pelo soci61ogo Herbert de Souza - o Betinho- a 

sociedade volta seus olhos para o social. 

lndependente da causa, o que o marketing social propoe e a transformagao 

de problemas sociais em agoes capazes de mobilizar a sociedade e extingui-los, ou 

minimiza-los. 0 termo aparece pela primeira vez em 1971, par Kotler e Zaltmann, 

atribuindo os conceitos de marketing para fins sociais. 

Marketing Social e uma estrategia de mudanc;:a do comportamento. Ele 
::ombina os melhores elementos das abordagens tradicionais da mudant;a 
social num esquema integrado de planejamento e agao e aproveita os 
avant;os da tecnologia das comunicat;oes e na capacidade de marketing. 
(KOTLER; ROBERTO, 1992, p.25). 

A aplicagao dos conceitos e estrategias do marketing comercial passa a ser 

utilizados para o fim social. 0 assistencialismo da Iugar ao planejamento estruturado 

de ideias e agoes capazes de persuadir o cidadao. 

Marketing social e a modalidade de at;ao mercadol6gica institucional que 
tern como objetivo principal atenuar ou eliminar os problemas sociais, as 
carencias da sociedade relacionadas principalmente as questoes de higiene 
e saude publica, de trabalho, educagao, habitac;:ao, transportes e nutric;:ao. 
(VAZ, 1995, p.281). 

A estruturagao de campanhas de marketing social toma como alicerce os 

fundamentos do marketing de neg6cios, contudo tern em seus prop6sitos algumas 

diferenciagoes. Enquanto o marketing de neg6cios tern par objetivo satisfazer 

necessidades, o marketing social objetiva a mudanga de atitude e comportamentos, 

ademais, nao ha no marketing social o intuito de obter-se Iuera. Ainda, dentro do 

marketing social ao Iugar de produtos e servigos apresentam-se ao mercado ideias. 

o marketing social e o projeto, a implementac;:ao e o controle de programas 
que procuram aumentar a aceitayao de uma ideia ou pratica social num 
grupo-atvo. Utiliza conceitos de segmentac;:ao de mercado, de pesquisa de 
consumidores, de configurac;:ao de ideias, de comunicac;:oes, de facilitac;:ao 
de incentivos e a teoria da troca, a tim de maximizar a reac;:ao do grupo
alvo.(KOTLER, 1978, p.288) 
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Enfrentamos as conseqOencias de problemas que criamos na ansia do 

desenvolvimento, pais se desconsideraram a sustentabilidade dos projetos 

idealizados ou a cadeia de impactos provenientes da nao-renova<;ao dos recursos. 

Dentre os principais desafios atuais estao: o aquecimento global - suas 

causas e conseqOencias; a prolifera<;ao de doenc;as sem cura; o trabalho infantil; a 

desigualdade social, fame e miseria; a falta de educa<;ao primaria e a deficiencia de 

programas para melhoria da saude materna. 

Par que utilizar-se do marketing para o alcance de objetivos sociais? A 

inten<;ao de utilizar-se do marketing esta na eficiencia de seus processes e 

satisfa<;ao das necessidades do consumidor, no caso a alterac;ao de urn 

comportamento capaz de resultar em uma nova realidade sociaL 

Ainda assim, o marketing social par si s6 nao esta apto a solucionar todas as 

necessidades de uma demanda tao complexa de desafios sociais. Para tal, a 

coopera<;ao privada surge como alternativa ao Poder Publico, ao mesmo tempo em 

que traz as organizac;oes que adotam as praticas de responsabilidade social o 

reconhecimento de urn publico consumidor mais exigente. Dai surge os principios e 

conceitos do Marketing Relacionado a Causa. 

3.2 MARKETING RELACIONADO A CAUSA 

A preocupac;ao com os impactos sociais, conseqOente das atividades 

empresarias, toma maior volume a medida que as corporac;oes passam a ter 

influencias e poderes sabre a sociedade maiores do que o proprio Estado. Este 

processo torna-se imutavel e crescenta a partir da globalizac;ao da economia 

mundial. 

As dez maiores corporac;oes mundiais - Mitsubishi, Mitsui, ltochu, 
Sumimoto, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell - faturam 
1 ,4 trilhoes de d61ares, o que equivale ao PIB conjunto de Brasil, Mexico, 
Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguai e Venezuela. (VIEIRA, 1998, p.9). 
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A quebra de fronteiras possibilitou o desenvolvimento de novas mercados, 

uma vez que o acesso a tecnologia e informagao disponibilizou-se de forma mais 

igualitaria. A competitividade e a busca par diferenciais cresceram de forma 

diretamente proporcional, criando-se urn novo cenario corporativo, onde a inovayao 

tende a ser cada vez menos duradoura. 

Urn dos principais problemas das marcas nas economias ocidentalizadas 
maduras e a forte tendencia a se tornar commodity. Cada inovayao 
tecnol6gica ou urn novo produto lanc;ado sao rapidamente imitados por 
fabricantes de marcas rivais e cada vez mais solicitados pelos varejistas. 
Estas sao as dificuldades que os profissionais de marketing enfrentam para 
manter urn prec;o mais alto de suas reconhecidas marcas, alem da 
dificuldade de continuarem a investir na criayao dos pr6prios valores da 
marca que sustentam a diferenciayao de seu produto. (PRINGLE; 
THOMPSON, 2000, p. 13) 

A dificuldade na diferenciayao de produtos no sentido tangfvel revela como 

oportunidade a explorayao do intangivel. A responsabilidade social torna-se 

evolutivamente urn atributo de diferenciayao em urn mercado onde as caracterlsticas 

de produtos e servigos estao cada vez mais simiiares. 

De fato, o que mudou e que h8 muita disponibilidade de produtos e servic;os 
no mundo, todos feitos com tecnologia e materiais semelhantes e prec;os 
parecidos. A diferenc;a entre ter ou nao ter a preferencia do cliente ficou 
mais sutil, especialmente porque o cliente tambem e parte da mesma 
comunidade da empresa e trocar inforrnac;oes a respeito dessa empresa e 
decidir-se ele pr6prio, com responsabilidade social, isto e, prestigiando 
produtos e serviyos de empresas socialmente responsaveis de acordo com 
o seu pr6prio criteria. (GARCIA, 1999, p.2). 

0 que se pretende expor nao e a responsabilidade social como fator unico de 

diferenciayao no mercado, mas elemento fundamental de influencia na percepgao de 

urn cliente mais exigente, mais informado e mais seletivo. Assim, a preocupagao 

com o social transforma-se em vantagem competitiva. 

[ ... ] quando os produtos sao considerados similares - as pessoas 
percebem pouca diferenc;a entre uma Coca-Cola e uma Pepsi, entre urn 
hotel Hyatt e urn Westin, entre uma geladeira General Electric e uma 
Whirpool. Esta ficando cada vez mais dificil ser diferente, pois qualquer 
diferencial interessante tende a atrair imitay5es. Se mais compradores 
comec;arem a insistir em comprar urn carro seguro, mais fabricantes de 
autom6veis passarao a apresentar modelos mais seguros e competirao 
mais diretamente com a Volvo. Portanto como uma empresa pode 
conquistar uma diferenciayao mais sustentavel na opiniao publica? Eu 
argumentaria que uma base honestamente sustentavel para a diferenciac;ao 
e o carater cfvico da empresa. [ ... ] a imagem de uma empresa costuma 
persistir durante Iongo tempo. Essas imagens em geral revelam forte carga 
emocional capaz de criar vinculos com o cliente ou, no extremo oposto, 
afasta- lo. E bern pode vir a acontecer que a medida que os produtos forem 
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se tornando mais iguais, a imagem civica de uma empresa venha a ser urn 
Jos mais fortes fatores de influencia na oreferencia do cliente. (KOTLER, 
1997, p. 175). 

Surge entao o Marketing Relacionado a Causa como estrategia de 

administrayao deste novo mercado, satisfazendo a necessidade da diferenciagao do 

produto/servigo, aliado a criagao de novos valores e fortalecimento da imagem da 

empresa que utiliza tal ferramenta. Para Sue Adkins, diretora de Marketing 

Relacionado a Causa da ONG inglesa Bussines in the Community. pode ser definido 

como: 

Atividade comercial na qual empresas e organizagoes da sociedade civil 
e/ou causas formam uma parceria para comercializar uma imagem, um 
produto ou servigo, sempre com beneffcio mutuo. E usar o poder da marca 
e do marketing junto as necessidades da causa e da comunidade, para se 
alcangar urn beneffcio mutuo. 

0 conceito adotado exprime de forma clara a intenyao de alcance de 

beneffcios mutuos aos envolvidos, onde nao apenas a sociedade beneficia-sa das 

ag6es adotadas por determinada empresa, mas tambem a empresa beneficia-sa da 

sociedade fortalecendo sua imagem atraves do apoio a uma causa social. 

A Cone Inc., agencia de MRC mais conhecida dos Estados Unidos, trouxe um 

conceito mais amplo e de Iongo prazo: "um poderoso posicionamento utilizado para 

fortalecer o valor da marca e potencializar a imagem corporativa, com um 

significative resultado e impacto na sociedade". 

Alguns autores tambem utilizam a terminologia Marketing para Causas 

Sociais, a saber: "0 Marketing para Causas Sociais (MCS) pode ser definido como 

uma ferramenta estrategica de marketing e de posicionamento que associa uma 

empresa ou marca a uma questao ou causa social relevante, em beneficia mutua." 

(PRINGLE; THOMPSON, 2000, p. 3) 

Este beneffcio e traduzido no comportamento do consumidor, que opta por 

produtos que satisfagam suas necessidades concomitantemente as necessidades 

da sociedade. "0 MCS e uma forma efetiva de melhorar a imagem corporativa, 

diferenciando produtos e aumentando tanto as vendas quanta a fidelidade". 

(PRINGLE; THOMPSON, 2000, p. 3) 
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0 comoortamento do consumidor deve ser avaliado de forma incisiva oara que 

o marKeting atinja os objetivos a que se prop6e, criando-se valor para a satisfagao 

de necessidades atraves de trocas que beneficiem os participantes deste processo. 

0 entendimento do comportamento do consumidor e os mecanismos para influencia

lo sao fundamentals para o desenvolvimento das estrategias a serem adotadas a fim 

da obtengao de resultados positives para as organizag6es. 
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4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Para que o marketing seja possibilitado ha intrfnseca uma rela9ao de troca. onde 

ao menos duas partes estao envolvidas, sendo uma delas necessariamente o 

consumidor. 0 objetivo principal do marketing esta em satisfazer a necessidade de 

urn consumidor ou grupo de consumidores. A necessidade corresponae a uma 

car€mcia que precisa ser satisfeita. A hierarquia das necessidades humanas foi 

proposta par Abraham Harold Maslow em 1943, quando era professor de Psicologia 

no Institute de Tecnologia de Massachusets e da Brandies University. Maslow 

acreditava que o ser humano criava novas necessidades hierarquicamente - a 
medida que as necessidades mais basicas fossem supridas passava-se a urn nfvel 

mais elevado e complexo, conforme demonstra a figura: 

FIGURA - HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

MARCHETTI, Renato. Comportamento do Consumidor e Estrategias de Marketing. In: Curso de 

Especializa9ao em Marketing EmpresariaL 
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As ac;oes de urn indivfduo para a satisfac;ao de uma necessidade dependem 

ao motivo que o impuisiona a tamar tais decisoes. SCHIFFMAN; KANUK (2000, p. 

60) descrevem motivac;ao "como a forc;a motriz interna dos individuos que os impele 

a ac;ao''. 

Para que uma organizac;ao tenha seu desempenho dentro do esperado deve 

ter muito bern definido o seu mercado-alvo, ou seja, o grupo responsavel pelo 

consumo ao qual o produto foi direcionado. No Marketing Relacionado a Causa esta 

observac;ao torna-se fundamental, pais considera em seu mercado-alvo a 

possibilidade de fortalecimento de sua marca refletida nas ac;oes sociais em que a 

organizac;ao esta envolvida. Havendo falha na determinac;ao do mercado-alvo a 

proposic;ao de uma estrategia de MRC pode ocasionar a nulidade de resultados. 

Definido o mercado-alvo sera necessaria a compreensao do funcionamento 

comportamental das pessoas que o compoem. Este complexo processo de analise 

esta entao conectado ao comportamento do consumidor, conforme definigao: "Eo 
estudo dos processos envolvidos quando indivfduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispoem de produtos, servir;os e ideias ou experiencias para 

satisfazer necessidades e desejos." (SOLOMON, 2002, p. 24). 

0 sucesso de urn produto esta intimamente ligado ao entendimento do 

raciocfnio do consumidor, de que forma ele determina seus desejos e necessidades 

e quais sao suas atitudes. "As compras do consumidor sao altamente influenciadas 

pel as caracteristicas culturais, sociais, pessoais e psicol6gicas [...] Em bora os 

profissionais de marketing geralmente nao consigam controlar estes fatores, 

precisam leva-los em considerar;ao". (KOTLER, 1998, p.97) 

Uma atitude existe porque exerce alguma func;ao para o individuo, algum 

motivo. E uma avaliac;ao geral e duradoura da pessoa em relac;ao a algo. Possui tres 

componentes: o afeto (modo como o indivfduo se sente em relac;ao a urn objeto de 

atitude), o comportamento (as intenc;oes da pessoa para fazer alga sabre urn objeto 

de atitude) e a cognic;ao (as crenc;as do consumidor sabre urn objeto de atitude). No 

entanto, nas situac;oes de tomada de decisao, as pessoas formam atitudes em 

relac;ao aos objetos, que nao o proprio produto, que podem influenciar suas decisoes 

finais. Essas atitudes determinam o que ela esta disposta ou nao a consumir. A 
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inobservancia das variaveis que sustentam a demanda par urn produto estabelece o 

fracasso do mesmo. Oeste modo, o MRC tern a preocupac;ao de influenciar na 

decisao do consumidor atraves de uma marca que se fortalece par meio de apelo 

social. A percepcao do consumidor em relacao a imagem desta organizacao e 
capaz de definir a sua op~o de escolha. 

[ ... ] a organiza<;ao orientada para o mercado considera a pesquisa e a 
analise dos consumidores como urn elemento da mais alta prioridade. A 
organiza<;ao tern como ponto de partida para o seu pensamento e 
planejamento o consumidor-alvo. Sabe como examinar as necessidades, 
percep<;Oes, prefer~ncias e satisfa<;Oes de seus consumidores. (KOTLER, 
1978, p.135) 

Uma vez trac;ado o comportamento do consumidor facilita-se o trabalho de 

criayao de novas produtos, com prec;os adequados a demanda, distribuidos de 

forma coerente e organizada, enfatizando-se na comunicac;ao os atributos que 

efetivamente agregam valor ao cliente, conforme ilustra a imagem: 

FIGURA 2- ANALISE DO CONSUMIDOR E ESTRATEGIAS DE MARKETING 
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MARCHETTI, Renata. Comportamento do Consumidor e Estrategias de Marketing. In: Curso de 
Especializa<;ao em Marketing Empresarial. 
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As variaveis psicol6gicas que conferem diferentes habitos de consumo 

repercutem na estrategia a ser seguida pela organizagao, podendo ser analisadas 

em urn processo crescenta. 

Uma organizayao, primeiramente, desejara saber como determinar as 
necessidades de seu mercado-alvo; essas necessidades rornam-se o pom: 
orientador para a preparac;ao de ofertas significativas. Em segundo Iugar, a 
organizac;ao precisara compreender como os consumidores percebem a 
oferta e organizac;ao; as percepc;Oes e as imagens dos consumidores 
influenciam grandemente nas disposic;oes deles quanta a oferta da 
organizac;ao. Em terceiro, a organizac;ao querera estudar como os 
consumidores formam suas preferencias entre um conjunto de ofertas 
alternativas. Sabendo como identificar os criterios de decisao dos 
consumidores, ajuda a organizac;ao a projetar os atributos que irao 
maximizar o atrativo da oferta ao consumidor potencial." (KOTLER, 1978, 
p.136). 

0 Marketing Relacionado a Causa evidencia ao consumidor uma necessidade 

coletiva, fortalece a imagem da organizagao a partir do comprometimento social e 

expiora as agoes realizadas como forma de diferencia9ao no mercado, busca assim 

atribuir maior valor ao produto a fim de alcangar a preferencia do consumidor. 

As estrategias adotadas pelas organiza<;:Qes para a compreensao do 

comportamento do consumidor sao complexas e diversificadas. Para melhor 

entendimento da relagao entre marketing relacionado a causa e o comportamento do 

consumidor, faz-se necessaria observar o processo de decisao do comprador, alem 

dos conceitos de percepgao e imagem. 

4.1 PROCESSO DE DECISAO DO COMPRADOR 

Considerando-se a necessidade e as caracterfsticas do produto a ser 

comprado o consumidor pode desenvolver diferentes tipos de comportamento de 

compra. Kotler segmenta-os de quatro diferentes maneiras: 

o consumidor apresenta um comportamento complexo de compra quando esta muito 
envolvido em uma compra e percebe as diferenc;as significativas entre as marcas. [ ... ] 0 
comportamento de compra para reduzir a dissomincia ocorre quando o consumidor esta 
muito envolvido com uma compra cara, pouco frequente ou arriscada, mas nao percebe bem 
a diferenc;a entre as marcas. [ ... ] 0 comportamento rotineiro de compra ocorre quando o 
consumidor tem pouco envolvimento com a compra e nao M muita diferenc;a entre as 
marcas. [ ... ] Os consumidores apresentam comportamento de compra buscando 
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variedade quando tern baixo envolvimento com o processo, mas percebem diferen~as 
significativas entre as marcas. (Kotler, 1998, p.107-108) 

Nota-se que o que determina o comportamento de compra e a relayao entre o 

envolvimento e a percep9ao das diferentes marcas. 0 esfor9o de marketing deve 

concentrar-se na elevagao do envolvimento do consumidor e construgao da 

identidade de marcas. 

0 processo de decisao do comprador inicia-se a partir do reconhecimento da 

necessidade, quando o consumidor sente-se em um estado de priva9ao. Este 

sentimento incita-o ao consume de determinado produto que o satisfa9a. 

Estabelecido o produto a se consumir, as informagoes sabre o mesmo sao 

primordiais, atraves deste processo adquire-se maior conhecimento a respeito das 

marcas disponfveis. Atraves deste levantamento o consumidor consegue diferenciar 

os produtos existentes no mercado e avaliar as alternativas disponfveis, por fim, 

escolhe o que consumir de acordo com suas preferemcias. A conexao social 

estabelecida atraves do MRC aparece como elemento de diferencia9ao e fixagao da 

marca. 

4.1.1 Percep~ao e lmagem 

A imagem de uma organizayao revela o modo como consumidores ativos e 

potenciais a percebem. Kotler (1978) afirma que percepyaO e 0 processo pelo qual 

as pessoas selecionam, organizam e interpretam informa96es para formarem uma 

imagem. 

Logo, a percepyao de uma imagem nao necessariamente corresponds a sua 

realidade, pais depends da interpreta9ao de cada indivfduo. 0 esfor9o na construgao 

da imagem justifica-se entao para que se erie uma percep9ao positiva para o maior 

numero de consumidores. "Uma imagem e uma soma de crem;as, ideias e 

impressoes que uma pessoa tem de um objeto". (KOTLER, 1978, p.143) 

Assim, nao apenas os produtos/servi9os de uma organiza9ao ou sua marca 

transmitem ao consumidor sua imagem, sao avaliados os valores que esta 

organizagao dissemina interna e externamente, bern como a interayao e 

relacionamento estabelecidos com a sociedade. 
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5 COMUNICACAO INTEGRADA DE MARKETING 

Para entregar ao consumidor urn produto ou servigo, as organiza96es precisam 

refletir ao publico a imagem que pretendem difundir. Atraves de a96es planejadas e 

orgamzadas detalhadamente, estrutura-se urn Plano de Comunica9ao adequado ao 

que se esta ofertando com a finalidade de alcan98r o mercado-alvo a ser atingido. 0 

objetivo da Comunica9ao lntegrada de Marketing (CIM) e potencializar o valor da 

marca, elevar sua percep9ao e fidelizar clientes, otimizando as ferramentas 

disponiveis para o mix de comunica9ao. 

Segundo DRUCKER (1977), Planejamento Estrategico e urn processo continuo, 

sistematico, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tamar decisoes 

que minimizem riscos. 

Urn Plano de Comunica9ao eficiente e composto pelas seguintes etapas: 

analise da situa980; identifica980 do problema; estabelecimento do objetivo; 

estrategia criativa; defini9ao do publico-alva; posicionamento; proposta; defini9ao 

das ferramentas do mix de comunica9ao; or98mento e cronograma de implanta9ao. 

As empresas preparam planejamentos anuais para descrever a situa<;ao 
atual do mercado, os objetivos de organiza~;ao, a estrategia de marketing, o 
programa de a~;ao, or~;amentos e controles. Os pianos de Iongo prazo sao 
desenvolvidos para retratar possiveis fatores e for~;as que poderao de 
atguma maneira futuramente agir sabre a empresa, enquanto os pianos 
estrategicos permitem que a empresa se adapte para explorar as 
oportunidades do ambiente em pennanente transformagao. (KOTLER, 
1998, p. 23) 

A Comunica9ao lntegrada de Marketing revela sua eficiencia por meio da 

adapta9ao aos diferentes cem3rios situacionais e a aplica<;ao do mix de comunica9ao 

integrada de marketing, que conforme OGDEN (2002) e constituido por diversas 

variaveis entre elas estao rela96es publicas, marketing direto, propaganda, venda 

pessoal e promo9ao de vendas. 
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Relac;oes publicas - E uma ferramenta pouco utilizada, porem oferece 

credibilidade aos leitores, pois a mensagem chega como uma notfcia e nao como 

uma comunicas;ao direcionada para vendas, o que pode fortatecer uma empresa ou 

proauto e atingir compradores potenciais que evitam a vendedores e propaganda. 

Marketing Direto - e feito atraves de propaganda em varios tipos de mldia que 

interagem diretamente com os consumidores, em geral solicitando-lhes uma 

resposta direta. 

Propaganda - e uma ferramenta que possui grande alcance geografico por urn 

baixo custo de exposi<;ao, porem com custo total elevado, podendo trazer 

popularidade e sucesso se bern planejada, para isso deve ser criativa para se 

destacar, chamar aten<;ao e obter resposta. Pode ser utilizada com fins 

institucionais, fortalecendo a marca, ou para gerar vendas imediatas. E uma forma 

impessoal de transmitir mensagens e assim nao persuasiva quanta urn vendedor. 

Venda pessoal - E uma forma eficiente de levar o consumidor a tomar 

decisoes e/ou formar opinioes favoraveis a a<;ao de compra, pois e pessoal, 

podendo assim se adequar as necessidades e caracterfsticas do consumidor, 

realizando rapidos ajustes. A resposta e sempre emitida, mesmo sendo negativa. 

Promo~ao de vendas - E o components do mix que oferece maior 

diversidade de ferramentas: cupons, concursos, descontos, premios. A promo<;ao de 

vendas atrai a aten<;ao do consumidor, oferecendo incentivos a compra, proporciona 

estlmulos ou contribui<;oes que acrescentam urn valor adicional. E utilizada para 

obter uma resposta mais intensa e rapida. Porem possui curta dura<;ao e nao sao 

eficientes na constru<;§o de preferencias de marcas de Iongo prazo. A promo<;ao de 

vendas deve ser utilizada com cautela e durante urn prazo curto e determinado, pois 

pode passar ser vista como urn valor adicional ao produto e nao apenas urn 

incentivo imediato. 

Sob o ponto de vista de AAKER ;JOACHIMSTHALER (2000), a utiliza<;ao de 

uma comunica<;§o integrada causou a diminui<;§o de propaganda em vefculos de 

massa e aumentou a utiliza<;ao de uma comunica<;ao dirigida, mais pessoal, pelo 

fato de usar formas alternativas de comunica<;ao. 

Assim, a CIM e grande aliada as organiza<;oes da era p6s-globaliza<;§o, onde 

se perssegue urn nfvel maior de eficacia e eficiencia no planejamento dos neg6cios. 
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De acordo com o conceito de planejamento defendido par Peter Drucker, existem 

dais criterios que sao indispensaveis para o born funcionamento das organiza<;oes: 

"eficacia e eficiencia" (apud Stoner e Freeman, 1992: 136). A eficacia, na opiniao de 

Drucker, e o criteria mais importante, ja que nenhum nfvel de eficiencia, par mais alto 

que seja, ira compensar a rna escolha dos objetivos, isto e, a eficienc1a no 

desempenho das atividades operacionais jamais ira compensar o erro na defini<;ao 

dos objetivos amplos da organiza<;ao. 
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6 PROGRAMAS DE MARKETING RELACIONADO A CAUSA (MRC) 

Este capitulo direciona-se ao entendimento das agoes de MRC, seu hist6rico e 

resultados. Serao mencionados casos no Brasil e no mundo; dados e estatisticas; 

tendo como principais fontes urn institute brasileiro e uma ONG britanica, dedicados 

e especializados no assunto, alem de fontes bibliograficas e artigos publicaaos. 

0 lOIS - Institute para o Oesenvolvimento do lnvestimento Social- foi fundado 

em 1999, em Sao Paulo, por empreendedores brasileiros, com o apoio da Fundagao 

W.K. Kellogg. 0 lOIS e uma organizagao da sociedade civil de interesse publico 

(OSCIP), comprometida com o desenvolvimento social. Utiliza-se da promogao e 

estruturagao do investimento social privado, para sistematizar diferentes modelos de 

intervengao social que contribuam com a redugao das desigualdades sociais no 

Pals. 0 lOIS atua de duas formas: desenvolvendo iniciativas pr6-ativas e atendendo 

demanda de apoio tecnico de empresas, fundagoes, institutes e indivlduos, atraves 

do estabelecimento de parcerias. 

A Business In The Community (BITC) e uma Organizagao Nao Governamental 

(ONG) com mais de 25 anos de atuagao, situada em Londres- lnglaterra. Atraves 

de urn conglomerado de mais de 800 empresas parceiras, desenvolve e ap6ia 

campanhas para a melhoria das praticas corporativas e seu impacto social, alem de 

criar solugoes direcionadas ao desenvolvimento sustentavel e a responsabilidade 

social. 

6.1 PASSOS PARA A ELABORACAO DE UM PROGRAMA DE MRC 

Como todo e qualquer programa de marketing, a elaboragao de urn Programa 

de MRC deve considerar o planejamento e definigao de objetivos para que seja bern 

sucedido. A diferenga aqui consiste no atendimento dos objetivos nao apenas 

empresariais, mas tambem o alcance da causa relacionada. 

Segundo Adkins (2000), as etapas para a elaboragao do programa devem 

necessariamente incluir: planejamento, negociagao, gestae, comunicagao e 

prestagao de contas. 
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0 planejamento ira definir o objetivo do Programa de MRC, identificando por 

meio de diagn6stico a situac;ao atual e a finalidade do programa: fortalecimento da 

marca ou captac;ao de novas clientes, por exemplo. Neste momenta sao essencia1s: 

a escoiha da causa e dos parceiros. 

A negociac;ao refere-se aos investimentos financeiros aplicados na causa, 

bern como a divisao entre recursos em comunicac;ao e recursos envolvidos 

diretamente a causa. 

0 programa deve ser encarado como os demais programas I projetos da 

organizac;ao. A gestao concerne a alocayao de recursos humanos capazes de 

definirem o plano de trabalho e cronograma, responsabilizando-se pelo 

acompanhamento, controle e comunicac;ao. 

Como itens de foco de comunicayao, deverao ser explicitados: a causa 

apoiada, os parceiros, os recursos mobilizados, o impacto e a prestayao de contas. 

A prestac;ao de contas e ferramenta fundamental para a avaliayao do 

programa, feita com transparencia, remete ao destino e valor dos recursos 

arrecadados. 

6.2 DADOS RELEVANTES QUANTO AO MRC 

Segue analise adaptada, realizada por Biglione (2007), com as principais 

considerac;oes sabre a perspectiva das organizac;oes e dos clientes quanta ao MRC. 

As informayaes sabre o MRC no Brasil ainda sao escassas. As unicas duas 

pesquisas existentes datam de 2003 e 2005, e foram realizadas pelo IDIS, em 

parceria com a Enfoque. 0 levantamento "Cenario Brasileiro do MRC - Atitudes e 

Comportamento das Empresas", realizado em 2003, com 114 das 500 empresas do 

ranking "Maiores e Melhores" da Revista Exame, mostrou que, naquele ano, apenas 

27% das empresas estavam realizando ou haviam realizado programas de MRC. 

32% delas, no entanto, disseram que pretendiam utilizar a ferramenta nos tres anos 

seguintes. Ainda existe desconhecimento sabre o conceito de MRC, tanto por parte 

das empresas, quanta da sociedade em geral. Embora quando estimuladas 55% das 

empresas declarem conhecer a expressao "Marketing Relacionado a Causas", 

muitas delas nao sabem o que a ferramenta pode oferecer. A maior parte delas -
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57% - afirma nunca ter utilizado a ferramenta par falta de conhecimento e 47% 

dizem temer utiliza-la par parecerem oportunistas. Do ponto de vista dos 

consumidores, a estrategia do MRC e muito bem-avaliada. A pesquisa IDIS/Enfoque 

·'Cenario Brasileiro do Marketing Relacionado a Causas - Atitudes e Comportamento 

do Consumidor'', realizada em 2005, com base em 811 entrevistas com pessoas 

entre 18 e 59 anos, habitantes de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, 

mostrou que 38% dos consumidores ja compraram produtos porque eles apoiavam 

alguma causa social. Sua aprova98o a empresas que praticam o MRC e atestada 

pel a pesquisa: 91% dos consumidores consideram importante que as empresas 

ap6iem causas sociais e apenas 6% dos entrevistados deixaram de comprar 

produtos par desconfiar do MRC. Na opiniao dos consumidores, o MRC reverte em 

maior familiaridade com a marca e confiabilidade nos seus produtos: 61% dizem que 

apoiar causas sociais ajuda o consumidor a conhecer os valores da empresa; e 54% 

sentem que as empresas que ap6iam campanhas sociais atraves da venda de seus 

produtos sao mais confiaveis, dado que desmistifica o receio das empresas de 

parecerem oportunistas. 

Enquanto cerca de 90% dos executives das empresas acreditam que o MRC 

contribui para atingir objetivos sociais e de marketing da empresa e que associac;ao 

a uma causa social au ambiental e uma excelente oportunidade de agregar valor a 
marca, as consumidores veem retornos mais tangiveis para as empresas, como o 

aumento nas vendas (35%), a valorizac;ao da marca (36%) e o aumento da 

credibilidade do consumidor na marca (27%). Essa percep98o de ganhos para a 

empresa, aliada ao fato de que entre as consumidores que ja compraram produtos 

que apoiavam alguma causa 58% participaram pela oportunidade de contribuir com 

a sociedade e 35% para ajudar uma causa social especifica, deixa clara que a 

ferramenta gera beneficia mutua e que o consumidor esta ciente disso. Em uma 

campanha de MRC, a comunicagao ocupa urn papel estrategico. Na mesma 

pesquisa, dentre os consumidores que nao compraram produtos de campanhas de 

MRC, 53% afirmaram nao conhecer produtos que apoiassem causas sociais e 42% 

disseram nao conhecer nenhuma empresa que apoiasse causas sociais. Nada 

menos que 88% dos consumidores consideram importante que as empresas 

comuniquem o que estao fazendo pelo social, apontando o MRC como estrategia 
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inovadora para que essa comunicayao, alem de expressar os valores socio

ambientais e beneficiar a empresa, favoreya tambem a propria causa ou OSC 

(Organizay6es da Sociedade Civil) apoiada. A percep9ao da ferramenta pelas OSCs 

a1nda nao foi estudada nacionalmente, mas pesquisas realizadas pela Business in 

The Community afirmam que 85% dos lideres destas organiza9oes acham que MRC 

e uma forma efetiva de capta9ao de recursos e 79% acreditam que e urn metoda 

efetivo de chamar atenyao para a causa. Os consumidores brasileiros identificam 

que os principais retornos para as OSCs sao financeiro (51%) e, em menor escala, 

urn aumento de credibilidade para a propria organizayao e sua causa 

(21 %). De maneira geral, as causas que mais mobilizam nosso consumidor a 

comprar produtos que usam estrategias de MRC sao as ligadas a saude e a 

crianyas e adolescentes, que tambem sao as causas mais apoiadas pelas 

empresas. 

A realidade socioeconomica do Brasil pode ser considerada urn desafio para 

a ferramenta. A pesquisa mostrou que os consumidores da classe A sao os mais 

receptivos a produtos que apoiam causas sociais: 66% deles ja compraram produtos 

desse tipo, seguidos de 44% de consumidores da classe Be 29% da classe C. De 

acordo com os estudos Cone Corporate Citizenship Study, 2004 e BiTC, Brand 

Benefits, 2003/2004, em sociedades mais desenvolvidas, como nos Estados Unidos 

e lnglaterra, 83% dos consumidores ja participaram de algum programa de MRC. 

Ainda existe urn Iongo caminho a ser percorrido. 84% dos entrevistados 

afirmaram recomendar a amigos, familiares e conhecidos produtos que destinam urn 

percentual de suas vendas a uma causa social ou a uma OSC. 74% deles tambem 

dizem que deixariam de comprar urn produto para usar outro semelhante, se ele 

tivesse o mesmo pre9o e qualidade, e apoiasse uma causa social. No entanto, na 

pratica, apenas 8% dos consumidores ja trocaram de marca porque o novo produto 

apoiava uma causa. Outro desafio e a percepyao do beneficia como consumidor: 

44% afirmam ganhar satisfa9ao pessoal, enquanto 35% declaram nao ter nenhum 

retorno, mas ainda assim declaram valorizar essa pratica. Na lnglaterra, por 

exemplo, 83% dos consumidores identificam os programas de MRC como urn canal 

de adesao que os permite apoiar uma OSC/causa mais do que eles fariam caso nao 

existisse a ferramenta. De fato, o MRC e uma ferramenta estrategica, mas deve ser 
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utilizada de forma criteriosa e cuidadosa. E importante nao fazer do MRC uma 

promogao de vendas, pois os ganhos de urn programa vern no Iongo prazo. Casos 

de sucesso e as pesquisas feitas pelo lOIS comprovam que algumas premissas e 

pnncipios sao fundamentais para que a parceria traga beneffcios concretes. 

Os dados e informagoes apurados demonstram uma lacuna entre o 

conhecimento do MRC e seus beneflcios, ainda assim apontam uma serie de 

oportunidades a serem exploradas com o desenvolvimento desta pratica. As 

organizagoes que tomarem a frente neste processo beneficiar-se-ao sobremaneira, 

tornando-se referenciais para o consumidor em urn panorama de medio-longo prazo. 

6.3 CASOS DE PROGRAMAS DE MRC 

A American Express tornou-se a pioneira em programas de MRC, em 1983, 

quando langou numa campanha para levantar fundos para restaurar a Estatua da 

liberdade, em Nova York. A parceria sustentava-se na doagao de 1 centavo 

americana por parte da American Express cada vez que seus clientes utilizassem o 

seu cartao de credito . A campanha obteve resultados expressivos, gerando 1 , 7 

milhoes de d61ares, com o acrescimo de 27%, de utilizagao do cartao em relagao ao 

mesmo perfodo no ano anterior, alem do aumento em 10% de novos pedidos de 

cartoes (Mintel Marketing Intelligence, fevereiro de 1998). 

Os resultados da campanha refletiram em novas agoes nao s6 da American 

Express, mas de outras grandes organizagoes globais. 0 exemplo da administradora 

de cartoes propiciou ao mercado vislumbrar uma nova realidade de marketing. 

Visando fortalecimento da marca, reconstrugao da imagem, aumento de market

share, conquista de novos nichos de mercado e aumento nas vendas diretas e 

indiretas apareceram campanhas de MRC inovadoras e admiraveis. 

6.3.1 Caso American Express "Charge Against Hunger' 

Em 1992, a American Express e a agencia Ogilw & Mather langam uma nova 

campanha de MRC com o objetivo de melhoria no relacionamento com 

estabelecimentos, principalmente restaurantes. 
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A American Express encontrava dificuldades em relagao a aceitagao de seus 

cart6es, pais os estabelecimentos alegavam que as taxas de administragao eram 

excessivamente altas. Par outro lado, a ONG Share Our Strenght (SOS -

Compartilhe Nossa Forga) - ligada ao combate da fame nos EUA - procurava por 

urn parceiro para sua campanha de com ida e vinho "0 Sabor da Nagao". Apes co

patrocinar a campanha, a American Express une-se a Share Our Strenght para o 

projeto Charge Against Hunger(Taxa contra a fame). 

A campanha consistia na doagao da American Expres de 3 cents por 

transagao para a Share Our Strenght. Originalmente o projeto pretendia extender-sa 

par 3 anos, mas alongou-se par mais 1 ana devido ao grande sucesso, angariando 

mais de 21 milhoes de d61ares e benificiando mais de 600 grupos no combate a 
fame. 

Algumas das ag6es realizadas pela American Express nesta campanha 

foram: 

• Promogao do Charge Against Hunger em 100% da propaganda da American 

Express nos meses de novembro e dezembro do primeiro ano da campanha, 

inclusive nas exposig6es televisivas; 

• Patrocfnio do tour de Stevie Wonder por 11 cidades, divulgando a musica-

tema da campanha "Take the Time Out", em 1994; 

• Autorizagao do usa da musica Imagine, de John Lennon, para os comerciais 

de radio e TV em 1996; 

• Criayao de urn numero de ligayao gratuita para informagoes sobre o programa 

e forma de contribuigao; 

• Adesao de verejistas ao programa, como Campbell· s Soup, Hertz e Delta 

Airlines. 

Os resultados para a causa social foram atingidos e superados, minimizando 

os impactos da fame e elevando a imagem da Share Our Strenght. Para a American 

Express, os resultados podem ser sintetizados no comentario da Harvard Business 

Review de 1996: 

"A American Express descobriu que, como resultado do programa, as 

transagoes do cartao aumentaram e este e aceito par urn numero maior de 

comerciantes. Alem disso, os portadores de cartao expressaram forte apoio ao 
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Charge Against Hunger e maior satisfagao com o American Express, e milhares de 

funcionarios da empresa se ofereceram como voluntario, dispondo de seu tempo 

para com bater a fame.,. 

6.3.2 Caso BMW : " The Ultimate Drive" 

Apesar do rename e alto grau de qualidade de seus autom6veis, a BMW atrelou 

fortemente a sua marca ao publico masculine. Com a competitividade do mercado 

automobilistico nos Estados Unidos na decada de 1990, a BMW procurava expand1r 

o publico consumidor, atingindo mais especificamente as mulheres norte-americanas 

- responsaveis par quase 50% dos motoristas do Pals. 

A Susan G. Komen Breast Foudation dedica-se, desde 1982, a conscientizagao 

e combate ao cancer de mama. Surgida nos Estados Unidos, hoje representa o 

maior movimento do mundo na luta contra a doenga, tendo seu trabalho sustentado 

em pesquisa, prevengao e agoes para a erradicagao do cancer de mama. 

Atraves da parceria entre a BMW e a Susan G. Kamen Breast Foudation 

iniciou-se o programa BMW Ultimate Drive. A agao consiste na doagao de 1 d61ar a 

cada quilometro rodado em urn BMW durante o evento. Alem disso, a BMW criou a 

BMW Pink Ribbon Collection - uma linha de produtos composta par balsas e outros 

artigos feminines. A venda destes produtos a BMW doa 80% do Iuera bruto atribufdo 

a tal comercializagao. 

0 programa BMW Ultimate Drive ajudou a organizagao a instaurar uma nova 

imagem ao publico feminine, relacionando seus produtos a causa e dando-lhes a 

oportunidade de experimenta-lo. Como consequencia, a BMW atribuiu a promogao 

venda de 400 vefculos ate o ana 2000, alem de propiciar a experiencia de dirigir 

seus carros para 35 mil pessoas. 

Com 12 anos de existencia, o programa ja arrecadou mais de 11 milhoes de 

d61ares a Susan G. Kamen Breast Cancer Foundation, fortalecendo a instituigao e 

sua causa, o apoio da comunidade local e a marca BMW nos Estados Unidos. 
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6.3.3 Caso "Kids Help Line" da Kellog's 

Em 1998, a Kellog · s encontrava dificuldades de penetrac;ao no mercado de 

alimentos australiano, ate entao dominado pelas marcas Sanitarium e Uncle Toby''s. 

Buscando o fortalecimento de sua marca e novo posicionamento, a Kellog · s decide 

par implementar urn programa de marketing de Iongo prazo, sustentaao na 

diferenciac;ao de valores em relac;ao aos concorrentes. Para tal, recorreu ao 

expertise da Cavill + Co., almejando consultoria na construc;ao de urn programa de 

Marketing Relacionado a Causa. Decidida a doar 5 cents par pacote vendido, a 

Kellog · s requisitou a Cavill + Co. a realizagao de pesquisas para a identificac;ao de 

urn parceiro capaz de atingir seu publico-alva - as crianc;as. Ap6s entrevistar 15 

instituic;oes sugeriu-se a alianc;a com a Kids Help Line, na epoca a unica instituic;ao 

com servic;o de aconselhamento 24 horas na Australia. A Kids Help Line enxergou 

na Kellog • s uma parceria eficiente na divulgagao e ampliagao da conscientizac;ao 

dos seus servic;os e fortalecimento de sua causa junto a comunidade. 

A fundac;ao da Kids Help Line na Australia oficializa-se no dia 25 de margo de 

1991. 0 Institute tern par objetivo auxiliar crianc;as no seu desenvolvimento infantil. 

Atraves de urn servic;o 24 horas par dia, sete dias par semana, crianc;as estao aptas 

a aconselhamento profissional para a soluc;ao de problemas familiares e de saude 

ffsica e psicol6gica mantendo-se o anonimato e a confidencidalidade, basta realizar 

uma ligac;ao gratuita. Em 17 anos de existencia mais de 5,2 milhoes de crianc;as ja 

foram assistidas. Dentre as ac;Oes realizadas em parceria, merecem destaque: 

• Propagandas televisivas anunciando o patrodnio da Kellog's e incentivando 

doac;oes a Kids Help Line; 

• Propagandas em jornais, revistas e radio - impulsionados pela concessao de 

espa9os gratuitos nestes veiculos para a divulga9ao da causa; 

• Produgao de sete milhoes de caixas de cereais, com informac;oes no verso 

para as crianc;as sabre o programa e seu funcionamento, adicionado de espac;o 

destinado aos adultos solicitando doa96es; 

• Parceria com supermercados promovendo a Kids Help Line atraves de 

cartazes informativos; 
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• Produ9ao de urn milhao de marcadores de livros, a venda nos 

supermercadores para angariar fundos a Kids Help Line; 

• Semana tematica para combate a depressao em adolescentes. Com 

envolvimento de celebridades, fotos autografas sao leiloadas em urn cafe da manha 

no Museum of Contemporary Art, em Syaney; 

• A96es de rela¢es publicas salientando a causa e resultados da campanha. 

Como resultado da parceria a Kellog's consolidou-se no mercado australiano, 

adentrando novas lares e conquistando novas consumidores. A Kids Help Line 

passou a ser reconhecida como a mais importante instituic;8o de caridade da 

Australia, ampliando sua atua9ao e estabelecendo posteriormente novas 

relacionamentos corporativos. 

6.3.4 Caso Whirlpool e Habitat for Humanity 

A Whirlpool Corporation e a maior fabricante e comerciante mundial de 

eletrodomesticos. No final de decada de 1990, a Whirlpool Corporation ,atraves de 

analises do mercado global, percebeu que embora o nlvel de satisfa~o de seus 

consumidores estivesse em patamares bastantes elevados, o mesmo nao ocorria 

em rela9ao ao nivel de lealdade dos mesmos. Em uma pesquisa com a participa9ao 

de mais de 40 mil pessoas, a organiza9ao busca a compreensao do termo lealdade. 

Os resultados apontam a importancia de uma ligayao emocional com o consumidor, 

sobrepondo a ligayao racional. 0 mesmo estudo revela que, para o consumidor, a 

consciencia da responsabilidade social e identificada como uma das mais 

importantes variaveis neste processo. 

A Habitat for Humanity e uma ONG fundada em 1976, destinada a constru9ao 

de moradias dignas para comunidades de baixa renda. Com atua9ao em mais de 

1 00 pafses ja construiu mais de 200 mil casas, abrigando mais de urn milhao de 

pessoas em mais de tres mil comunidades ao redor do mundo. 

Em 1999 inicia-se a parceria entre a Whirlpool e a Habitat for Humanity. A 

necessidade do incremento da lealdade dos consumidores, atraves de uma liga9ao 

emocional, estabelece rela9ao com a necessidade de conscientiza9ao sabre o 

problema da submoradia. Alem da doa~o de uma geladeira e urn fogao para cada 
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casa construida pela Habitat for Humanity, os funcionarios da Whirlpool envolvem-se 

na comunidade trabalhando como voluntaries. Em 2000, a Whirlpool assinou urn 

compromisso de cinco anos, no valor de US$ 25 milhoes, para a Campanha Mais do 

que Casas, da Habitat for Humanity lnternacional. A parceria intensifica-se e resulta 

em novas projetos. 

Em 2004, a Whirlpool Corporation lanc;ou uma campanha com a celebridade 

americana Reba McEntire para promover a causa da Habitat for Humanity, 

convidando pessoas a se envolverem atraves de trabalho voluntario e contribuic;oes 

financeiras. Toda a publicidade concentrou-se no problema de habita<;ao, sem 

menc;oes ao produto. A Whirlpool tambem patrocinou as turnes de concerto Reba 

McEntire Habitat for Humanity de 2004, 2005 e 2006, cuja arrecadac;ao foi utilizada 

para apoiar o trabalho da Habitat for Humanity nas comunidades onde se deram as 

turnes, assim como seu trabalho na America do Norte. 

A Habitat for Humanity angariou atraves da Whirlpool US$593 milhoes, 

atraves da Campanha Mais do que Casas. Sua marca e reconhecimento 

fortaleceram-se e criaram oportunidades de novas parcerias. A Whrilpool obteve 

aumento de 9% na lealdade atraves de indivlduos que ficaram cientes da relac;ao da 

empresa com a Habitat for Humanity em urn periodo de 18 meses. A marca 

Whirlpool teve urn desempenho 6,4% melhor na industria como urn todo e a 

participac;ao de mercado aumentou em quase dais pontos percentuais. 

6.3.5 Caso McDonald's- MeDia Feliz 

No Brasil, a primeira a<;ao de MRC que se tern conhecimento e o MeDia Feliz. 

Criado pelo McDonald's no Canada, em 1977, o MeDia Feliz foi realizado pela 

primeira vez no Brasil em 1988, em Sao Paulo. Em 1989 chegou ao Rio de Janeiro, 

e, a partir de 1990, passou a ser nacional, envolvendo todos os restaurantes da rede 

no Pals. Atualmente, acontece em 14 pafses: Argentina, Australia, Austria, Brasil, 

Canada, Estados Unidos, Finlandia, Franc;a, lnglaterra, lrlanda, Nova Zelandia, 

Noruega, Suecia e Sulc;a. No MeDia Feliz, todo o dinheiro arrecadado com a venda 

de sandulches Big Mac ( exceto alguns impastos), alem de materia is promocionais 

como camisetas, bones, chaveiros, entre outros produtos - e revertido para 
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institui96es de apoio e combate ao cancer infanto-juvenil de todo pals. 

0 evento sempre e realizado no ultimo sabado de agosto, e e 0 dia de maior 

movimento em mais de 500 restaurantes McDonald's, contando com uma 

mobilizac;ao de cerca de 30 mil voluntarios. Ao Iongo de 19 anos de realizac;ao da 

campanha, a renda obtida com o MeDia Feliz contribuiu para o expressivo 

crescimento do fndice de cura da doenc;a no Brasil: de 35%, no final da decada de 

80, para 70% atualmente. 

Com os resultados obtidos desde o primeiro ano de sua realizac;ao, em 1988, 

a campanha ja reverteu a mais de 1 00 instituic;oes brasileiras, em mais de 20 

estados, cerca de R$ 80 milhoes. Os recursos tern viabilizado a implantac;ao de 

unidades de internac;ao, ambulat6rios, e salas de quimioterapia, casas de apoio e 

unidades de transplante de medula 6ssea 

A ac;ao MeDia Feliz chama atenc;ao pela causa a que se propoe, sendo comum 

pessoas que nao costumam frequentar o restaurante consumir urn Big Mac nesta 

data. 0 Me Donald's deste modo reforc;a seu comprometimento social e explora os 

resultados da campanha para o fortalecimento de sua imagem. A proposta tambem 

serve como forma de atrac;ao de novos consumidores, que sao convidados a 

experimentar o Big Mac apoiados em uma causa social. Nao s6 o sandufche passa 

a ser conhecido, uma vez que adentrando o restaurante o consumidor percebe-se 

do modelo de atendimento e do portfolio de produtos oferecidos. 

6.3.6 Caso Havaianas e IPE (Institute de Pesquisas Ecol6gicas) 

A Sao Paulo Alpargatas, empresa 100% nacional, tern dentro de seu portfolio 

a Havaianas como principal marca/produto. Dentro dos valores pregados pela 

organizac;ao, a responsabilidade social e ambiental merece grande destaque. 

Buscando manter a lideranc;a no segmento de sandalias e manutenc;ao da imagem, 

lanc;ou-se ao mercado as Havaianas IPE. 0 programa teve como principais 

objetivos: divulgar as especies da fauna brasileira em extinc;ao; aumentar a 

visibilidade do IPE; agregar valor a marca Havaianas e estabelecer seu 

compromisso corporativo com o meio-ambiente. 
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0 IPE - lnstituto de Pesquisas Ecol6gicas - iniciou suas atividades em 1978, 

tendo sua funda9ao formalizada em 1992. A organiza9ao da sociedade civil e 

sediada no interior de Sao Paulo, na cidade de Nazare Paulista, e tern como objetivo 

garantir a conserva9ao dos recursos socioambientais do Brasil, conservando a 

biodiversidade existents no pais. Atualmente, o IPE realiza cerca de 30 projetos, 

todos relacionados a causa e sustentabilidade ambiental. 

A parceria teve inicio em 2004, com uma cole9ao formada por sandalias que 

representavam: o peixe-boi, o mico-leao-de-cara-preta e o papagaio-de-cara-roxa. 

Nos anos seguintes (2005, 2006 e 2007} as cole96es inseriram novas animais, com 

uma linha de filhotes para as crianc;as. As Havaianas repassam 7% das vendas 

liquidas ao instituto, que se utiliza dos recursos para o desenvolvimento e 

continuidade de seus projetos. 0 programa tern apresentado 6timos resultados, ja 

sendo renovado ate 2010. Ate o momenta, estes sao os principais resultados 

obtidos: 

• De julho de 2004 ate abril de 2007, foram vendidos 2,4 milhoes de pares; 

• De julho de 2004 ate abril de 2007, mais de R$ 1,1 milhao foi arrecadado 

para a causa; 

• Maior credibilidade para ambas as organizac;oes: a Alpargatas chancela o 

IPE no que diz respeito a seriedade do trabalho da organiza<;ao e, em 

contrapartida, o IPE chancela a Alpargatas com rela<;ao a preocupa9ao com a 

educa9ao ambiental para a conserva9ao da blodiversidade; 

• 0 nome IPE tern chegado a popula<;ao no geral e tern se fixado como urn 

instituto ligado a conservac;ao ambiental, fortalecendo o posicionamento da 

marca; 

• Divulga<;ao na imprensa devido a parceria, incentivando as pessoas a 

conhecerem e se interessarem pelo trabalho do IPE e pela atua<;ao 

socioambiental da Havaianas; 

• Amplia<;ao do conhecimento sobre as especies brasileiras transmitido por 

meio da sandalia, atuando como disseminadoras de conhecimento na 

sensibiliza<;ao da sociedade para a causa. 
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6.3. 7 Caso Copagaz e Funda~ao Abrinq 

A Copagaz e uma empresa nacional, que faz parte do Grupo Zahran, e atua 

na distribui<;ao de gas de cozinha (GLP). Esta presents em 19 estados e no Distrito 

Federal, atingindo cerca de tres milhoes de consumidores finais. 

A empresa ja desenvolvia projetos socioambientais em comunidades 

aajacentes a empresa, e em 1998 foi criada a funda<;ao Ueze Zahran, que 

formalizando a participa<;ao da empresa no Programa Empresa Amiga da Crian<;a, 

desenvolvido pela Funda<;ao Abrinq, que envolve empresas em compromissos que 

visam o combate ao trabalho infantil, educa<;ao, saude, direitos civis e investimento 

social na crian<;a e no adolescents. 

Em 2005, a Funda<;ao Abrinq convidou a Copagaz para apoiar outros projetos 

desenvolvidos pela institui<;ao, mas a empresa estava com os resultados financeiros 

daquele ana comprometidos, o que impossibilitava o financiamento dos projetos. 

Para dar continuidade ao relacionamento entre as empresas foi elaborada uma 

parceria de marketing relacionado a causas, que atrelaria a venda do principal 

produto da Copagaz a arrecada<;ao de recursos para projeto da Funda<;ao. 

A Funda<;ao Abrinq e uma organiza<;ao sem fins lucrativos criada em 1990. E 
reconhecida nacional e internacionalmente par promover a defesa dos direitos e o 

exercfcio da cidadania da crian<;a e do adolescente. Atualmente, a Funda<;ao Abrinq 

desenvolve 15 programas e diversas a<;Qes em todo o Brasil. 

0 projeto escolhido pela Copagaz foi o Adotei um sorriso, que atua em 127 

municfpios, e tern como objetivo sensibilizar organiza<;Qes sociais para receber 

profissionais liberais, que queiram participar voluntariamente de uma causa, para 

que possam ajudar a melhorar a qualidade do atendimento oferecido as crian<;as e 

adolescentes de familias de baixa renda. A Funda<;ao Abrinq faz a capacita<;ao das 

organiza<;Qes e a mobiliza<;ao dos voluntaries. 

A Copagaz direcionou ao projeto R$ 0,01 de cada botijao de 13 quilos 

vendido durante campanha. Esse botijao e o principal produto da empresa e 

corresponds a cerca de 80% das vendas totais da Copagaz. 

A meta de arrecada<;ao prevista era de R$ 25 mil, mas para garantir o 

desenvolvimento do projeto, as empresas assinaram urn contrato que estipulava urn 
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valor minima de R$ 22 mil par mes de repasse a Fundagao Abrinq, 

independentemente das vendas, de outubro de 2005 a janeiro de 2006. 

0 sucesso da primeira agao de marketing relacionado a causas entre a 

Copagaz e Fundagao Abrinq foi confirmado com a segunda a<;ao, que aconteceu de 

maio a agosto de 2007. A ideia e que essa iniciativa tenha urn a arrecadagao ainda 

maior e implemente alguns dos aprendizados da primeira experiencia. 0 

envolvimento dos revendedores sera potencializado, de maneira a aumentar a 

exposigao da parceria e o monitoramento, par meio de pesquisas que avaliem o 

impacto direto com as consumidores. Os principais resultados da parceria foram: 

• Cerca de R$ 1 00 mil arrecadados em quatro meses para o Programa Adotei 

urn Sorriso; 

• Mldia espontanea em diversos velculos, como uma materia no jornal na Rede 

Mato-grossense de Televisao, afiliada da Rede Globo de Televisao na Regiao 

Centro-Oeste; 

• Diversas cartas de revendedores e consumidores finais associando a parceria 

a imagem socialmente responsavel da empresa; 

• Exposi<;ao da Fundagao Abrinq e da causa para a rede de mais de 2.000 

revendedores. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

A globalizayao chegou, trazendo consigo a revoluc;ao tecnol6gica, economica, 

cultural e social. 0 modelo de neg6cios e as preocupac;Oes das organizac;oes 

iniciaram urn processo de revisao, reestrutura~o e readequayao. 0 mundo dos 

neg6cios passou a ser analisado sob uma nova 6tica, pois as relac;oes de poder 

alteraram-se substancialmente. Os processes deixam de ser avaliados apenas 

internamente, requisitando-se maior atenc;ao aos efeitos externos produzidos pelas 

ac;oes das organizac;Oes. Em urn ambiente mais dinamico e competitive surgem as 

necessidades de novas competencias, novos conceitos e reinven~o das 

ferramentas de neg6cios. 0 Estado deixa de ser elemento unico de atuayao social, 

pois os impactos das organizac;oes afetam a populac;ao de forma direta, crescenta e 

integrada. A populac;ao, mais informada, exigente e questionadora, busca valores 

que traduzam sua essencia. 

Os mecanismos de entendimento do comportamento do consumidor tornam

se grandes aliados para o atendimento e cria~o de novas necessidades. Em urn 

momenta onde a qualidade passa a ser pre-requisite e a atratividade nao mais se 

limita a questoes racionais, a diferenciayao determina a sobrevivencia no mercado. 

A percepc;ao do consumidor toma can~ter emocional, transferindo seus sentimentos 

de interpretac;ao alem do produto/servic;o, idealizando a imagem da organiza~o que 

tenta conquistar-lhe. 

0 marketing visualiza uma nova rela~o de troca e adapta-se. A comunicayao 

integrada maximiza e potencializa os resultados, buscando refletir de forma mais 

rapida, eficiente e assertiva a lmagem ideal - para cada situac;ao uma ferramenta 

especffica. 

A diferenciac;ao, como forma de capta~o e retenc;ao de clientes, ultrapassa 

as realidades corporativas e se insere na realidade social. 0 consumidor interage de 

forma mais intensa com as organizac;oes das quais possui, ou pode possuir, relac;ao 

de compra. Neste contexte, os valores do consumidor questionam a reciprocidade 

do mercado. 0 Marketing Relacionado a Causa desponta como elemento 

fundamental, essencial e necessaria para esta nova realidade. Derivayao do 

Marketing Social, o MRC tern seu inicio na decada de 1980, fortalecendo-se na 
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ultima decada e consolidando-se na atualidade como tendencia irreversfvel, capaz 

de: influenciar o comportamento do consumidor, instaurar uma imagem admiravel, 

estreitar a relac;ao de manutenc;ao de clientes, fortalecer a marca, captar novas 

consumidores, aumentar as vendas e a participa<;ao no mercado. 

Como vista, empresas dos mais diferentes segmentos ja se atentaram e 

iniciaram a pratica desta grande ferramenta. Nao ha segmento especlfico para a 

aplicagao dos conceitos de MRC, todavia observa-se sua influencia de modo mais 

acentuada nos seguintes segmentos: financeiro, alimentfcio e de produtos 

relacionados a beleza. Embora no Brasil o desenvolvimento do MRC, bern como a 

compreensao de seu funcionamento e aplicabilidade nas organizac;oes ainda nao 

sejam as ideais, as pesquisas desenvolvidas pelo lOIS demonstram a aceitabilidade 

e impacto para o consumidor. Oentre os impactos das ac;oes de MRC podemos 

enfatizar: aumento nas vendas, aumento na participagao de mercado, exposigao e 

consolidac;ao da marca e facilita<;ao no estabelecimento de novas parcerias. 

Os casas descritos no trabalho demonstraram os resultados expressivos 

atingidos atraves de programas de MRC. Fator preponderante para o sucesso esta 

no cumprimento das etapas de urn programa bern estruturado: planejamento, 

negociagao, gestae, comunicac;ao e prestac;ao de contas. A finalidade do programa 

de MRC deve ser definida de modo clara e objetivo pela organiza<;ao, o que 

percebemos atraves dos estudos de casas apresentados neste trabalho. Assim, 

observou-se que organiza¢es dos mais diferentes segmentos, utilizando-se de 

canais de comunicac;ao diversos atingiram os objetivos propostos pelo MRC, a 

saber: 

• American Express - fortalecimento no relacionamento com os clientes 

( estabelecimentos ); 

• BMW - alcance de novo segmento de mercado: publico feminino; 

• Kellog's- consolidac;ao em urn novo mercado (australiano); 

• Whirlpool - aumento na lealdade do consumidor; 

• McDonald's - fortalecimento da marca; 

• Havaianas - associac;ao da marca ao meio-ambiente, agregando valor; 

• Copagaz- manuten<;ao e fortalecimento da imagem. 
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Por fim. conclui-se que o desenvolvimento do MRC faz-se necessaria para as 

organizac;:oes que desejam destacar -se no mercado e conquistar a confianga de seu 

publico-alvo. Mais uma vez, enfatiza-se o Marketing Relacionado a Causa como 

e:mernauva para novos negoc1os, toaav1a, seus efeitos nao sao substituiveis as 

praticas de marketing de neg6cios convencionais- o que e sugerido neste trabaihu 

e o aproveitamento de uma nova oportunidade. As oportunidades revelam-se em 

sentido crescenta, o caminho inicial esta aberto, agora resta desbravar este novo 

modelo de marketing. 
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