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1 INTRODUÇÃO  

  

As observações a que se dedicam este texto referem-se a empresas que dependem de 

seus colaboradores para que suas ideias cheguem mais longe. Isso se faz de forma 

interdependente, não apenas entre empresa/colaborador, mas, sim, a todas as pessoas que a ela 

chegam, e as áreas com as quais elas interagem e dependem, pois somos parte dele. "[...] o 

que o ser humano faz para as outras espécies faz para si mesmo [...]" (LAVILLE, 2009) 

Nossos atos no presente não dependem só de nós, devemos lembrar que eles refletirão 

às outras gerações, tudo que plantarmos no presente será colhido no futuro por nossos filhos, 

netos, não sendo apenas de interesse da nossa geração, mas de outras gerações.  

Discorreremos, neste estudo, sobre o marketing responsável e como as organizações 

implementam as organizações sociais. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico. 

 

2 MARKETING RESPONSÁVEL 

Como base as ações sociais que visam contribuir com as necessidades da sociedade ou 

com uma causa específica. O objetivo principal de uma organização que adota esta estratégia 

é ser enxergada de forma positiva pelos seus consumidores, através de seu comprometimento 

com as causas sociais, de forma que seja feita uma interligação entre a sua marca, sua 

empresa e a causa social que está defendendo. A missão, a visão e os valores de uma 
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organização indicam a razão pela qual ela existe, assim como os seus objetivos e a sua cultura 

organizacional. Uma empresa preocupada com o bem estar dos indivíduos se aproxima com 

muito mais facilidade da sociedade de modo geral e do seu público-alvo, agregando valores à 

sua marca e construindo uma imagem positiva, contribuindo para o crescimento e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, realizando, assim, um 

trabalho socialmente responsável. O marketing responsável subdivide-se em três abordagens 

distintas e complementares descritas a seguir. 

2.1 MARKETING VERDE 

Com a constante divulgação de informações sobre a atual situação do nosso meio 

ambiente, sobre o aquecimento global, desmatamento, escassez da água, enchentes, 

derretimento de geleiras, efeito estufa, alterações do clima e diversos outros assuntos ligados à 

natureza, a conscientização das pessoas vem ocorrendo de forma mais intensa e coletiva. 

Desde a época da Revolução Industrial, a situação do meio ambiente foi tomando espaço na 

mídia, porém, apenas na década de 1970 é que o tema teve destaque nos Estados Unidos. O 

mesmo pode ser considerado um estudo de vários aspectos (positivos ou negativos) das 

atividades empresariais que estão ligados à poluição e ao uso dos recursos renováveis e não 

renováveis: "[...]produção ambientalmente correta ou comércio justo de matérias-prima, 

processo de fabricação "limpo", otimização dos impactos durante a utilização, embalagem 

reduzida [...]" (LAVILLE, 2009, p. 283). Vincular a marca de uma determinada organização a  

uma imagem ecologicamente correta e consciente é uma estratégia adotada pelas empresas 

conhecida como marketing verde.  

2.2 O MARKETING SOCIAL 

 

É o uso dos princípios e técnicas de marketing no acesso de uma causa, ideia ou 

comportamento social. Significa uma tecnologia de gestão das mudanças sociais, associada à 

implantação e ao controle de projetos que visam atenuar ou eliminar problemas sociais. O 

marketing social geralmente designa campanhas e os programas praticados por empresas ou 

ONGs para sensibilizar as práticas mais responsáveis, sejam elas sobre a economia de água ou 

energia, de luta contra o racismo, etc.  

O marketing social tem ganhado corpo nos últimos anos, na medida em que empresas 

e instituições se conscientizam sobre a necessidade de comprometer-se definitivamente com a 

comunidade em contrapartida ao apoio que esta lhes empresta, comprando seus produtos e 



 

serviços, disponibilizando lhe mão de obra e, muitas vezes, oferecendo-lhe benefícios para a 

sua instalação e funcionamento (como a isenção de impostos, em muitos casos).  

A difusão do princípio básico da Responsabilidade Social tem permitido o avanço do 

marketing social. No entanto, deve ter precaução no sentido de evitar que empresas e 

entidades demagogicamente o adotem para encobrir suas mazelas. Nesse caso, talvez essas 

ações ainda podem ser consideradas marketing, mas dificilmente poderiam ser consideradas 

sociais, porque têm uma inspiração espúria. O marketing social realmente legítimo não é 

aquele que se pratica unicamente com o dinheiro, mas com a consciência e o coração.  

 

2.3 O MARKETING ÉTICO 

 

A responsabilidade social está direcionada à atitude e a um comportamento 

empresarial ético e responsável. É dever de uma organização ter uma atitude transparente, 

responsável e ética em suas relações com os seus diversos públicos-alvo (clientes, 

fornecedores, governo, comunidade, etc.).  

Com a concorrência acirrada existente no mercado global de hoje, é imprescindível 

que as empresas e seus profissionais de marketing sejam éticos em todos os aspectos. Ética 

não é apenas respeitar as condutas humanas nos ambientes nos quais se está presente, deve ser 

um dos pontos fortes da organização, o seu diferencial de mercado. Algumas empresas optam 

por conquistar o mercado sem medir seus atos, brincando com o cliente, achando que estão   

fazendo algo bom, quando não estão.  

O consumidor está cada vez mais exigente, preocupa-se cada vez mais com a 

reputação da empresa. Um produto que apresenta problemas e não é trocado ou consertado é 

fruto de perda de clientes. Sem a intenção de perder consumidores, todas as organizações 

terão que mudar a forma de atuar no mercado. Algumas estão muito próximas do que o cliente 

deseja, fazem ações que visam o bem-estar da organização, de seus colaboradores e do 

consumidor. A evolução dos meios de comunicação é um dos pontos que pode ajudar as 

organizações a divulgar seus produtos e serviços. A Internet dá informações suficientes para 

que o consumidor saiba realmente o que está comprando, e, então, a ética deve fazer-se 

presente.  

O maior problema para algumas empresas pode estar na imagem já desgastada no 

mercado, pois dificilmente uma empresa que prejudique alguém será bem vista novamente. 

Os profissionais de marketing devem ser éticos em 100% do seu tempo, edevem ser os 

primeiros a comprar os produtos que criam, pois não podem enganar o consumidor em 



 

nenhum caso, especialmente em um mercado competitivo e que tem como característica um 

tráfego de informações ao redor do mundo muito mais rápido. As ações tomadas para que a 

sociedade perceba o ético presente dentro de uma organização são pontos vitais para o 

sucesso no mercado, pois é muito mais difícil recuperar uma imagem manchada por um 

deslize, seja ele proposital ou não.  

A concorrência obrigará cada empresa a buscar cada vez mais a ética como um dos 

pilares a serem utilizados para a sobrevivência no mercado. A globalização atual fez com que 

empresas sem ética ou com profissionais despreparados fossem eliminados. O mais 

importante não é usar a ética por um tempo, pois a ética deve estar no sangue de todos os 

profissionais da organização, porque é parte do ser humano e não uma ferramenta para ser 

usada e descartada. Cabe às pessoas compreender que o que é feito sem ética é reflexo de 

quem produz.  

 

3 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

Responsabilidade social não é nada mais de que um valor que se reflete nas atitudes de todos 

os membros de uma empresa, dentro e fora de seu local de trabalho. 

Muitas destas empresas exercem ações sociais de forma esporádica e casual. Já em contra 

partida outras com maior responsabilidade  possuem programas e projeto sociais próprios, 

instigando o desenvolvimento social e sustentável. 

 

3.1 PRIMEIRA FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

A primeira fase parte primeiramente da diretoria de uma empresa, discutindo com todos os 

membros de cima e assim assumindo uma responsabilidade social, a etapa seguinte seria 

comunicar o compromisso para todas as pessoas que de alguma maneira se relacionam com a 

seguinte empresa. O próximo desafio desta organização seria conseguir com que todos os 

funcionários sigam exatamente o que foi planejado. 

Uma ideia seria a realização de uma pesquisa interna entre todos os colaboradores, levando as 

sugestões até a diretoria, para que se possa fazer uma seleção, assim fazendo com que se 

sintam com mais disposição para seguir em frente sabendo que estão contribuindo com a 

causa social e não simplesmente estão sendo usados. Logo após os primeiros resultados 

positivos já esta na hora de começar a se pensar em realizar ações sociais externas. 



 

 

3.2 SEGUNDA FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O processo é semelhante ao anterior, é realizada uma pesquisa interna com todos os seus 

colaboradores, para verificar ações e áreas de atuação social externas da organização. Após 

recolhido todos os dados de pesquisa e ideias é feito um relatório com todas as oportunidades 

e potenciais de suas ações sociais externas e submetidas à aprovação da diretoria. Após 

aprovada às ideias a diretoria assume um compromisso e elabora seus projetos para suas ações 

externa. 

Diante dos fatos se leva a crer que a estratégia mais adequada a se tomar, seria realizar 

primeiramente o processo interno e somente após o projeto estar com um bom resultado 

internamente se pensar e partir para ações sociais externas.  

 

3.3 TERCEIRA FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Denomina-se institucionalização de responsabilidade social corporativa onde possui algumas 

fases: 

1. Elaboração de código de ética da empresa; 

2. Elaboração de um livreto com todas as normas e ações de responsabilidades sociais; 

3. Publicação do balanço social; 

4. Adoção de um programa de voluntariado junto a seus empregados; 

5. Criação de institutos e fundações; 

6. Certificação digital; 

O grau de institucionalização depende de uma empresa para outra, algumas conseguem chegar 

ate a sexta fase, mas não são todas que conseguem essa façanha. 

 

4 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

O grande desafio de uma empresa é conseguir implantar uma política de responsabilidade 

social dentro de sua organização. O estabelecimento de metas e estratégias precisa ser de certa 

forma que envolva todos os colaboradores. Para toda nova implantação é necessário de um 

tempo para que se possa implantar essa política  



 

Depois de estabelecida suas metas são de extrema importância que se faça um 

acompanhamento e avaliações das atividades desenvolvidas. A sistematização da ideia de se 

ter responsabilidade social, é essencial para se criar uma cultura organizacional dentro de uma 

empresa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi o de através de um estudo breve acerca do Marketing 

Sustentável elaborar a premissa de uma orientação ao leitor sobre os passos e conceitos da 

sustentabilidade empresarial para melhor entendê-la. 

Por se tratar de um tema e assunto em constante mutação, o estilo sustentável de consumo em 

nossa sociedade está diretamente ligado com as atitudes do consumidor, seja ele primário ou 

final. 

Em um primeiro momento é abordada a responsabilidade da empresa tendo como foco o 

público alvo, o que a torna mais próxima de sua missão e do seu fim ideal, fazendo com que 

tenha uma imagem positiva. 

Logo em seguida, é mostrado ao leitor as diferenças e importâncias do Marketing verde, do 

marketing social e do Marketing ético, fazendo com que seja una a sua interpretação e visão 

no todo empresarial. 

Por fim, a responsabilidade social entra em cena para nortear os passos do empresário do 

século XXI rumo ao ser sustentável tanto em sua busca de mercado, seu consumidor até a sua 

disponibilização marqueteira, mostrando as beneficies e ônus incumbidos do seu ramo. 

Assim, tendo o objetivo principal deste estudo sanado, serve-se como meio de aprendizado e 

conscientização sobre o consumo e marketing sustentável. 
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