
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Feltraco Kehrwald 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

AÇÕES SOCIAIS EMPRESARIAIS: A IMAGEM DAS AÇÕES DA CVI SOCIAL 

PERANTE OS UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE DIREITO, PEDAGOGIA, 

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

 2008 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 
 

Lucas Feltraco Kehrwald 

 

 

 

 

AÇÕES SOCIAIS EMPRESARIAIS: A IMAGEM DAS AÇÕES DA CVI SOCIAL 

PERANTE OS UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE DIREITO, PEDAGOGIA, 

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFRA. 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano - 

Unifra, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

Orientadora: Caroline De Franceschi Brum 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

Lucas Feltraco Kehrwald 

 

 

 

AÇÕES SOCIAIS EMPRESARIAIS: A IMAGEM DAS AÇÕES DA CVI SOCIAL 

PERANTE OS UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE DIREITO, PEDAGOGIA, 

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFRA. 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano - 

Unifra, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

_____________________________________ 

Caroline De Franceschi Brum Orientadora - (Unifra) 

 

 

_____________________________________ 

Michele Kapp Trevisan (Unifra) 

 

 

______________________________________ 

Luis Carlos da Rosa – Consultor de Qualidade 

 

 

Aprovado em.......de.............................de........... 
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


4 
 

AGRADECIMENTOS:  

 

Com certeza este trabalho não teria sido executado com tanto empenho, se não fosse 

com a ajuda e insistência de algumas pessoas que fazem parte da minha vida. 

Agradeço aos meus pais, por sempre darem a força que eu precisei durante todo o meu 

caminho universitário. Sempre estiveram ao meu lado, não medindo esforços para me dar o 

que fosse necessário. O carinho e o colo da mãe nos fins de semanas onde o stress já estava 

tomando conta do pensamento. A força e as pescarias com meu pai, que muito me ajudaram a 

liberar a mente. 

Agradeço ao meu irmão, que mesmo morando longe, sempre esteve ao meu lado, me 

dando força, entusiasmo e vontade de continuar trabalhando. À minha namorada, amiga, 

parceira, e acima de tudo, companheira de todas as horas, muito obrigado pela compreensão 

quando eu não estava nos meus melhores dias. Obrigado pela força e insistência de fazer, 

muitas vezes contra minha vontade, este estudo nos domingos. 

Agradeço também à minha orientadora, Caroline Brum, que não pensou duas vezes e 

aceitou o desafio de fazer esse estudo em apenas um semestre. Obrigado Carol por investir 

seu precioso tempo no meu estudo. Obrigado também por ter me atendido em casa, muitas 

vezes nos seus momentos de lazer e por ter me escutado nos telefonemas nos horários mais 

inoportunos. 

Outras pessoas que não podem ser esquecidas são meus colegas de trabalho Ciro e 

Rafael. Obrigado pela oportunidade de trabalho e pela compreensão de muitas vezes ter saído 

da empresa em horário comercial para a realização desta pesquisa. 

 Por fim, agradeço aos meus amigos por sempre compartilhar informações, livros, 

artigos que foram de grande valia para este trabalho. Aos professores que sempre me 

ajudaram no que fosse preciso e à banca de análise do trabalho, que aceitou ler e discutir a 

respeito do assunto em questão. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho visa descobrir como o público universitário de Santa Maria - RS enxerga 
as ações de Responsabilidade Social do Grupo CVI, empresa localizada neste mesmo 
município. Este grupo possui o projeto CVI Social, que tem como definição certificar 
organizações sem fins lucrativos que buscam desenvolver a gestão responsável e transparente 
a fim de atingir a auto-sustentabilidade em suas atividades. Pretende-se também, descobrir 
mais intimamente, se o público universitário sabe diferenciar marketing social de 
responsabilidade social, e de que maneira este público enxerga estas ações de 
responsabilidade social. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, pois, 
considerando o método de pesquisa como exploratório, os dados foram obtidos por meio de 
uma pesquisa bibliográfica (para elaboração do quadro referencial teórico), assim como foram 
aplicados questionários (cuja amostra foi aleatória por conveniência) com os acadêmicos de 
cursos do Centro Universitário Franciscano, que contemplam o referido projeto. Para o 
embasamento teórico foram utilizados principalmente os seguintes autores: marketing – 
KOTLER; KELLER (2007), DIAS (2005); marketing social e responsabilidade social – 
MICHEL; PORCIÚNCULA(2005), LEVEK (2002);  branding – TYBOUT;CALKINS 
(2006).  
 
Palavras – chave: Responsabilidade Social, Marketing Social, Imagem de Marca, Santa 
Maria 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work wants to discover how the public university of Santa Maria - RS see the actions of 
Social Responsibility of CVI Group, a company located in that municipality. This group has 
the project CVI Social, which has the definition certify non-profit organizations that seek to 
develop the management accountable and transparent in order to achieve self-sustainability in 
its activities. It is also, discover closer, if the public university knows differentiate social 
marketing of social responsibility, and that the public see how these actions of social 
responsibility. It is a research for qualitative and quantitative nature, therefore, considering the 
method of research as exploratory, data were obtained through a literature search (for drawing 
up of the theoretical reference), and questionnaires were applied (the sample was random for 
convenience) with the academic courses of the University Center Franciscan, which include 
the project. For the theoretical question were mainly used the following authors: marketing - 
KOTLER; KELLER (2007), DIAS (2005); social marketing and social responsibility - 
MICHEL; PORCIÚNCULA (2005), LEVEK (2002); branding - TYBOUT; CALKINS 
(2006). 
 
Keywords: Social Responsibility, Social Marketing, Branding, Santa Maria 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, no Brasil, a desigualdade social está entre a maioria da população. 

Segundo Pedroso (2006), o país é considerado o campeão mundial de desigualdade, com uma 

das maiores distâncias entre ricos e pobres. Porém, esta constatação está mudando em 

grandes, médias e até pequenas cidades, onde empresas fazem com que ações sociais sejam 

realmente executadas, ocupando seu lugar fora dos códigos de ética, objetivos e missão das 

companhias. 

 Citando exemplos que Eriberto Pedroso traz em seu livro ‘Humanizar a 

Administração com Sabedoria e Competência’ (2006), a Greyston Bakery (padaria norte-

americana) comanda o programa de criação de empregos para famílias carentes do Bronx nos 

Estados Unidos. A Southern Kitchens Inc.(fábrica de móveis para cozinhas) contrata ex-

setenciados e outras pessoas que dificilmente conseguiriam emprego.  

No Brasil, pode-se citar o Grupo Gerdau que, na área ambiental, trabalha para manter 

seus parques industriais sempre atualizados com as mais avançadas tecnologias de proteção 

do ar, das águas e do solo. O mesmo grupo apoiou também projetos para o aprimoramento do 

ensino público, inserindo jovens no mercado de trabalho, e para reconhecer os melhores 

exemplos de gestão entre micro e pequenas empresas, além de estimular a maior eficiência 

das organizações privadas e estatais por meio da qualidade total. 

Em Santa Maria, pode-se citar como exemplo bem-sucedido o programa CVI Social. 

Proposto pelo grupo Companhia Vontobel de Investimentos (CVI), o projeto tem como foco 

certificar organizações sem fins lucrativos que buscam desenvolver a gestão responsável, 

transparente, com objetivos claros e estratégias bem traçadas a fim de atingir a auto-

sustentabilidade em suas atividades (http://www.grupocvi.com.br/cvisocial/, acessado em 

03/08). 

Com isso, o objetivo do programa é composto pelos seguintes itens: promover o 

desenvolvimento integral e sustentável e a qualidade de vida das comunidades onde as 

empresas do Grupo CVI estão inseridas; envolver e mobilizar a comunidade, despertando seu 

espírito solidário e divulgar práticas de responsabilidade social empresarial que sirvam de 

exemplo para outras empresas e organizações. 

Quando programas como esses funcionam, os colaboradores, a comunidade e os 

consumidores ficam bastante satisfeitos. As instituições começaram a entender que sua 

imagem também depende da avaliação de um conjunto de públicos, sendo clientes ou não. 
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Para as empresas que cumprem à risca sua responsabilidade social, são referenciados 

elogios na mídia, o respeito da comunidade e dos cidadãos, em particular, e, com certeza, 

melhores vendas. (BUENO, 2003). Diante do contexto exposto, o presente trabalho pretende 

descobrir qual a imagem gerada, perante o público universitário da UNIFRA, nos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Direito e Pedagogia, através das ações sociais realizadas 

pela CVI Social. 

O interesse pela responsabilidade social surgiu a partir da idéia de que as empresas 

precisam encontrar algo mais para diferenciar sua marca que vá além de uma boa campanha 

publicitária, ou de promoções que interessem seus clientes e públicos-alvo. Esse algo a mais 

pode ser chamado de ação social. Já é notória sua importância tanto para as empresas que 

podem ser denominadas ‘Empresas Responsáveis’, quanto para a comunidade em geral. 

Segundo Andrea Levek em seu artigo ‘A responsabilidade social e sua interface com o 

marketing social’ (2002), as empresas que querem transmitir uma imagem ética e moral, 

podem futuramente ser beneficiadas pelas suas ações sociais como estratégia de valorização 

de produtos e serviços e estratégias sociais de desenvolvimento da comunidade. 

Segundo Pedroso (2006), o consumidor está cada vez mais exigente e tem transferido 

a avaliação que faz das ações sociais das empresas para as relações de compra. O conceito de 

responsabilidade social incorpora novas exigências à inserção das organizações, o que 

compromete as instituições de ter um compromisso com a sociedade em longo prazo. Além 

disso, responsabilidade social está se tornando estratégia empreendedora das empresas que 

estão ligadas em um mundo cada vez mais exigente em relação à dinâmica de seus negócios e 

à sustentabilidade empresarial. 

Em entrevista com Luis Carlos Rosa, dono da Qualidade Iso, empresa de consultoria 

de gestão empresarial, foi constatado que muitas empresas estão realizando ações sociais. 

Segundo Luis, o interesse em ação social tem crescido muito nos últimos anos em empresas 

de todo porte. Por ser  uma característica da região da cidade de Santa Maria, o segmento de 

serviços é o que mais tem interesse. 

De acordo com o levantamento realizado com oito agências de comunicação de Santa 

Maria certificadas pelo Conselho Executivo de Normas Padrão - CENP, sete agências 

informaram que, pelo menos 70% de seus clientes praticam responsabilidade social, e os que 

não praticam estão procurando meios e formas de como começar a realizar essas ações em 

prol da comunidade. 
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Os ganhos que a empresa tem em contribuir socialmente são inúmeros, podendo dar 

exemplos que Bueno (2003, p.111) cita em seu livro: 

 

Vantagens para a empresa em contribuir socialmente 

• Valor agregado à imagem da empresa, entendido como a atitude favorável que a 

sociedade atribui a uma organização, como reconhecimento por sua atuação na 

comunidade; 

• Nova fonte de motivação e escola de liderança para os funcionários, porque, 

estimuladas em seu papel de cidadãs e engajadas em programas consistentes, as 

pessoas apresentam um rendimento pessoal surpreendente, com reflexos favoráveis 

para outros papéis, como o familiar e o pessoal; 

• Consciência coletiva interna de estar participando no encaminhamento de soluções de 

causas sociais, com reflexos na consolidação de valores de solidariedade e 

aproximação da hierarquia, raiz natural do espírito de equipe; 

• Mobilização de recursos disponíveis da empresa, sem necessariamente implicar 

custos adicionais. 

Tabela 1: Vantagens para a empresa em contribuir socialmente. Organização: o autor 

 

No entanto, para realizar ações de responsabilidade social, a empresa deve conduzir 

esse processo em sintonia com os objetivos comerciais e financeiros estabelecidos no 

planejamento, nunca esquecendo os atributos de ética, transparência, profissionalismo, 

valorização da diversidade e da liberdade de expressão e pensamento. Com isso, segundo 

Levek (2002), há a melhora do desempenho e da sustentabilidade da empresa a médio e longo 

prazos proporcionando, entre vários outros fatores, valor à imagem da empresa. 

A escolha pelo caso CVI Social aconteceu devido à forte presença da empresa CVI na 

região de Santa Maria. Além disso, o CVI Social diferencia-se dos outros programas de 

responsabilidade social que as empresas adotam, pois visa o desenvolvimento auto-

sustentável das organizações não governamentais. A idéia é que cada organização funcione 

como uma empresa, onde a gestão responsável e transparente é fator fundamental para se 

atingir bons resultados. 

Criado em 2003, o CVI Social foi fundado para comemorar os 25 anos da CVI em 

Santa Maria, com o objetivo de valorizar, certificar e premiar as organizações que buscam a 

transparência de sua gestão, que aplicam técnicas contábeis e apresentam a documentação de 
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acordo com as leis vigentes. Como público-alvo, o CVI Social atende organizações sociais 

sem fins lucrativos das diversas áreas, como saúde, educação, inclusão social, geração de 

emprego e renda. 

 Segundo o website do programa (www.grupocvi.com.br/cvisocial, acessado em 

04/08), o programa é uma iniciativa que vem despertando a solidariedade dos cidadãos e o 

empreendedorismo nas organizações sociais. Além de ser exemplo para que outros 

empresários desenvolvam seu papel social, valorizando as ações de incentivo a cultura e a 

auto-sustentabilidade para as organizações. 

 Em seu primeiro ano o CVI Social contou com a participação de 43 organizações 

sociais de Santa Maria e 16 delas receberam o Certificado e o Selo CVI Social – Clareza de 

Visão em Investimento Social.  

Na sua segunda edição, em 2004, o Programa CVI Social recebeu a inscrição de 41 

organizações e certificou 15, apresentando algumas novidades, que mobilizaram mais a 

comunidade em torno da consciência social.  

 Já na 3ª edição do programa, em 2005, além das 39 organizações integrantes e 17 

certificadas participarem, também tiveram a oportunidade de qualificar sua gestão através do 

Curso de Capacitação para Gestores Socais.  

 Em 2006, segundo o site CVI Social1, o Programa investiu ainda mais no fomento dos 

gestores sociais proporcionando um curso de Certificação. Com isso o programa obteve 22 

organizações sociais certificadas, 20 contabilistas receberam a certificação “Clareza de Visão 

CVI Social” e 20 projetos foram elaborados de acordo com a Lei da Solidariedade (Lei nº 

11853/02), que estarão recebendo um incentivo de R$ 7.500,00 cada um, totalizando assim 

um investimento de R$ 150.000,00. 

 No ano passado, em sua 5ª edição, o Programa continuou a capacitação de gestores 

sociais através dos cursos. Foram 41 Organizações Sociais inscritas, com 18 certificadas e 11 

elaboraram projetos que também foram encaminhados ao governo do Estado do Rio Grande 

do Sul para serem aprovados através da Lei da Solidariedade.  

 Lançado no dia 24 de março de 2008, a sexta edição do CVI Social objetiva a 

disseminação entre as organizações, do conhecimento acerca da legislação fiscal e das 

práticas contábeis vigentes, e também de capacitar os gestores das organizações para que 

esses estejam prontos a administrar sua entidade, entre outros já citados. 

                                                
1 (http://www.cvisocial.com.br/comum/docs/Manual%20CVI%20Social%202008.pdf) 
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 A novidade para esse ano é que o Programa quer mobilizar as universidades e 

estudantes dos cursos de Pedagogia, Administração, Direito e Ciências Contábeis para a 

prática do voluntariado, envolvendo a comunidade, e despertando seu espírito solidário, 

auxiliando as instituições com o conhecimento adquirido.  

Com isso, este trabalho vem a descobrir como o público universitário de Santa Maria 

enxerga as ações do Projeto CVI Social. Para isso serão abordados e estudados alguns 

assuntos pertinentes para o sucesso desta pesquisa, como marketing social, responsabilidade 

social, bem como sua história, branding, situação do cenário atual da gestão empresarial e 

normas e certificações de qualidade pertinentes ao foco deste estudo.  
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2 - MARKETING SOCIAL 

 

 Para se entender melhor o conceito e tudo o que rodeia marketing social, é importante 

definir o que é marketing, conceito citado no livro Gestão de Marketing, coordenado por 

Sérgio Dias (2005): “Marketing é a função empresarial que cria continuamente valor para o 

cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica 

das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, praça e promoção”.  

Essa definição está sendo ampliada. A preocupação e a compreensão mais abrangente 

com os contextos éticos, ambientais, legais e sociais começam a ser mais permanentes no 

marketing das empresas. Kotler e Keller em seu livro Administração em Marketing (2006), 

analisando essa afirmação, exemplificam com uma empresa do setor de fast food, 

especializada em hambúrgueres. Esta empresa oferece alimentos saborosos, porém pouco 

saudáveis. Esse tipo de alimento contém alto teor de gordura, e esses restaurantes estimulam 

os clientes a consumir batatas fritas e tortas, ricos em amido e gordura. Ao satisfazer os 

desejos dos clientes, essa empresa pode estar prejudicando a saúde desses clientes e causando 

problemas ambientais com o desperdício das embalagens que envolvem esses hambúrgueres. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que esse tipo de empresa reconhecendo essas críticas, 

adicionaram itens mais saudáveis ao seu menu, como foi o caso da rede McDonald’s, 

adotando também iniciativas de proteção ao ambiente com o uso de papel reciclado em suas 

embalagens. 

 Marketing social ou também marketing societal como definem Kotler e Keller (2006) 

em seu livro, sustenta a idéia que a organização tem a tarefa de determinar as necessidades, os 

desejos e os interesses dos mercados-alvo e satisfazê-los de maneira mais eficiente e eficaz 

que os concorrentes, de um modo que conserve ou aumente o bem-estar do consumidor e da 

sociedade como um todo. Os mesmos autores afirmam ainda, que para aumentar esse nível de 

marketing socialmente responsável, é preciso atacar de três frentes: comportar-se de maneira 

apropriada nos âmbitos legal, ético e da responsabilidade social, como é detalhado na tabela 

abaixo. 
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Comportamento Legal As organizações devem cuidar para que todos os funcionários 

conheçam e cumpram as leis que definem o que é ilegal, anti-

social, ou anti-competitiva. Por exemplo, os gerentes de vendas 

verificarem se os seus vendedores conhecem a lei e se de fato 

aplicam elas, não mentindo e nem omitindo alguma informação ao 

cliente; 

Comportamento ético A ética na empresa deve ser fundamental, adotando e difundindo 

seu código escrito para toda sua força de vendas, tornando sua 

equipe totalmente responsável das diretrizes éticas e legais; 

Comportamento de 

responsabilidade social 

Os profissionais de marketing devem ter consciência social nos 

relacionamentos específicos com clientes e os demais públicos 

interessados. Cada vez mais as pessoas buscam o histórico da área 

de responsabilidade social 

Tabela 2: Frentes de aumento do nível de marketing social. Organização: o autor 

  

Dentro do grupo CVI, existe um cuidado muito grande para que todos os seus 

colaboradores conheçam os projetos da empresa. Existem cursos de excelência no 

atendimento, onde é evidenciado o que é certo e errado, definido pelo código de ética e 

valores da empresa. Isso define a importância que a empresa dá para a questão social, o que 

reflete direto no seu marketing. 

 Segundo Levek, apud Melo Neto e Froes (2001), existem várias formas de se utilizar 

marketing social. São elas: 

 

Marketing de filantropia Fundamenta-se na doação feita pela empresa a uma entidade que 

será beneficiada, como é o caso da Fundação Itaú Social, que 

auxilia financeiramente a AACD – Associação de Assistência à 

Criança Deficiente; 

Marketing de campanhas 

sociais 

Significa veicular mensagens de interesse público através de 

embalagens de produtos, organizar uma força de vendas para 

determinado percentual ou dia de vendas ser destinado a 

entidades, ou veicular em mídia televisiva como em novelas, 

podendo citar o caso do Banco Bradesco, que veicula 

permanentemente campanhas publicitárias na televisão 
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divulgando suas ações sociais; 

Marketing de patrocínio 

dos projetos sociais 

O patrocínio pode ser a terceiros, com as empresas atuando em 

parceria com os governos no financiamento de suas ações sociais, 

como o Programa Comunidade Solidária, e também o patrocínio 

próprio, em que as empresas, através de seus institutos e 

fundações, criam seus projetos e implementam-nos com recursos 

próprios. Um exemplo de marketing de patrocínio é o programa 

Claro Clube, onde a empresa Claro Celulares oferece a opção aos 

seus clientes de destinarem pontos acumulados no programa ao 

Fome Zero – programa do Governo Federal; 

Marketing de promoção 

social do produto e da 

marca 

A empresa utiliza o nome de uma entidade ou logotipo de uma 

campanha, agregando valor ao seu negócio e gerando aumento de 

vendas, como é o exemplo da Dueto Tecnologia, empresa de 

informática para gestão pública, que se utiliza da parceria com a 

Parceiros Voluntários para agregar valor à sua marca. 

 

Tabela 3: Formas de utilizar o marketing social. Organização: o autor 

  

No caso do grupo CVI, pode-se dizer que a empresa encaixa-se em patrocínios de 

projetos, no caso, o projeto de sua própria autoria: o CVI Social. 

Complementando, Thompson e Pringle afirmam que: 
Um programa de marketing para causas sociais pode ser desenvolvido por meio 
de uma aliança estratégica entre uma empresa e uma organização voluntária ou 
beneficente comprometida com a área de interesse social definida ou diretamente 
em benefício da causa de si. (THOMPSON e PRINGLE, 2000, p.03) 

  

 Dentro do contexto apresentado pode-se notar que as empresas podem ajudar 

entidades apoiando-as em diversas campanhas. Contudo, as empresas devem analisar qual 

será a causa de interesse social mais relevante para seu público, pois caso contrário o 

consumidor não se identificará com a campanha e poderá haver uma recusa do produto. 

(Levek, 2002) Muitas vezes o Marketing Social confunde-se com Responsabilidade Social. 

Para que isso não ocorra aqui, responsabilidade social será contemplada no capítulo a seguir. 
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3 – CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

O conceito contemporâneo da responsabilidade social empresarial está associado aos 

valores requeridos pela sociedade pós-industrial. Nessa nova concepção do conceito, há o 

entendimento de que as empresas estão inseridas num ambiente complexo, onde suas 

atividades influenciam e têm impacto sobre diversos agentes sociais, comunidade e sociedade. 

Conseqüentemente, a orientação do negócio visando atender apenas aos interesses dos 

acionistas torna-se insuficiente, sendo necessária a incorporação de objetivos sociais no plano 

de negócios, como forma de integrar as empresas à sociedade.  

Entretanto, é a partir da década de 1970 que os trabalhos desenvolvidos a respeito do 

tema ganham destaque e com o passar do tempo foram-se desenvolvendo o voluntariado 

empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social corporativa e, por último, 

desenvolvimento sustentável. 

 Em 1998, no Brasil, foi criado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social. A entidade é uma organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa, trabalhando em 

cinco linhas: ampliação do movimento de Responsabilidade Social Empresarial (SER); 

aprofundamento de práticas em Responsabilidade Social; influência sobre mercados e seus 

atores mais importantes, no sentido de criar um ambiente favorável à prática da 

Responsabilidade Social; articulação do movimento de RSE com políticas públicas; e 

produção de informação a respeito do tema. (http://www.ethos.org.br, acessado em 04/08) 

 Atualmente, o Instituto Ethos realiza todo ano prêmios voltados para os diversos 

setores da sociedade: o Prêmio Ethos-Valor, voltado para estudantes universitários; o Prêmio 

Ethos de Jornalismo, dirigido a jornalistas; e o Prêmio Balanço Social, para empresas 

associadas ao instituto.   

 A preocupação com os valores éticos e morais no meio empresarial vem surgindo com 

discussões entre as companhias sobre como contribuir para o bem comum e para a melhoria 

da qualidade de vida das comunidades. É nesse sentido que Levek (2002), apud Melo Neto e 

Froes analisam o conceito de responsabilidade social. 
A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e 
fomentar a cidadania individual e coletiva. Sua ética social é centrada no dever 
cívico (...) As ações de Responsabilidade Social são extensivas a todos os que 
participam da vida em sociedade – indivíduos, governo, empresas, grupos 
sociais, movimentos sociais, igreja, partidos políticos e outras instituições 
(MELO NETO e FROES, 2001, p.26-27) 
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 Já para Duarte (1985), a Responsabilidade Social pode ser entendida de diferentes 

maneiras. Pode representar a idéia de responsabilidade ou obrigação legal e ainda um 

comportamento responsável no sentido ético. Há autores que a equiparam como uma 

contribuição caridosa. Contudo, há críticos que expõem outra visão. Segundo Levek (2002) 

apud Moreira (2002), a Responsabilidade Social refere-se à ética como base das ações com 

todos os públicos com os quais a organização pode interagir, ou seja, os seus stakeholders 

(clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, governo, sociedade, meio ambiente).  

 Em uma visão organizacional, vista também pelo Grupo CVI, Responsabilidade Social 

pode ser entendida como qualquer compromisso que uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que incidem positivamente em alguma 

comunidade, demonstrando uma postura proativa e coerente da empresa no que tange ao seu 

papel específico na sociedade e na sua prestação de contas para com ela (ASHLEY et al., 

2002). 

 Com isso pode-se dizer que a essência de Responsabilidade Social é a ampliação do 

alcance de responsabilidade da empresa, que não mais se limita aos interesses dos seus 

acionistas, envolvendo-os com obrigações morais guiadas pela ética, citando casos de 

empresas como o Carrefour, que possui programas pró ambientais, programas internos que 

valorizam o colaborador; o Itaú Social que possui programas que estimulam os jovens a ir 

para a escola, desenvolvendo com isso o seu intelecto; e o Projeto CVI Social que tem como 

objetivo auxiliar entidades não governamentais para sua auto gestão. 

 Sendo assim, a empresa fazendo responsabilidade social mostra-se perante o público 

como uma organização ética e que realmente destina parte de seu tempo e verba para a 

comunidade em geral. Assim, a companhia está fortalecendo sua imagem através destas ações 

e trabalhando a imagem de sua marca. 
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4 – BRANDING 

 

4.1 - CONCEITOS 

 

 Para fazer uma análise sobre o que é branding, é necessário, primeiramente, saber o 

que é marca, e como agregar valor a ela. Kotler e Keller (2006) afirmam que marca é um 

nome, termo, sinal, símbolo, destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor 

para diferenciá-los de seus concorrentes. Os autores ainda afirmam que, marca é a oferta de 

uma fonte conhecida. Uma marca como o McDonald’s, propicia muitas associações na mente 

das pessoas: hambúrgueres, diversão, crianças, fast-food, e arcos amarelos. Esse conjunto de 

associações forma a chamada imagem da marca, conceito que todas as empresas buscam ter 

forte e favorável no seu nome. Kotler e Keller (2006). 

 Em relação ao valor que a marca gera ao consumidor, os autores afirmam que: 
  O comprador escolhe entre diferentes ofertas considerando qual parece 

proporcionar o maior valor. O valor reflete os benefícios e os custos tangíveis e 
intangíveis percebidos pelo consumidor. De maneira primária, o valor pode ser 
visto como uma combinação de qualidade, serviço e preço, denominada a ‘tríade 
do valor para o cliente’. O valor aumenta com a qualidade e o serviço e reduz 
com o preço, embora outros fatores também possam desempenhar um papel 
importante. (KOTLER e KELLER, 2001, p.23) 

 

Pode-se afirmar, então, que o valor que a marca proporcionará para o cliente depende 

basicamente da empresa, pois dela depende a análise do atendimento, análise da qualidade do 

produto e acima de tudo a análise de satisfação do cliente perante o produto ou serviço 

prestado. 

Para gerenciar esses valores e planejar quais ações serão tomadas pela empresa 

pensando em sua marca, é que entra o papel do branding. Para planejar uma estratégia de 

branding, Kotler e Keller afirmam que é preciso decidir a natureza dos elementos de marca 

novos e preexistentes a serem aplicados nesses produtos novos e preexistentes. (2006) 

Segundo Tybout e Calkins em seu livro ‘Branding’, criar e construir marcas são os 

dois maiores desafios enfrentados pelos gerentes de marketing. Marcas conhecidas e 

respeitadas acabam se tornando esquecidas na memória das pessoas. “Marcas muito 

conhecidas, se tornaram desconhecidas como a Pan Am Air Lines”. Tybout e Calkins (2006, 

p.04) 

Exemplos como os citados acima podem ter como causa vários fatores, mas o 

principal, segundo Tybout e Calkins é o posicionamento de marca. O posicionamento refere-

se ao significado específico pretendido para uma marca nas mentes dos consumidores. Ao 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


20 
 

desenvolver o posicionamento de uma marca, o quadro de referência pode ser representado de 

diversas formas, que segundo Tybout e Calkins (2006, p.14) são: 

 

A) Quadro de Referência Baseado nas Características do Produto: é quando uma 

marca pode estabelecer um quadro de referência ao mostrar presença em uma 

categoria de produto. Outra forma de transmitir o quadro de referência de uma marca é 

escolher um concorrente específico que tem características que exemplificam a meta 

que a marca deseja atingir. Ambas as opções implicam que a marca compete com 

empresas que compartilham várias características concretas. 

 

B) As metas dos consumidores como Base para o Quadro de Referência: esse quadro 

é bastante útil no planejamento da estratégia de marketing, pois tipicamente, identifica 

concorrentes potenciais além daqueles da categoria em que a marca assume presença. 

Em exemplo citado pelos autores, o quadro de referência da Coca – Cola pode ser 

refrigerante. Entretanto, as metas associadas à categoria de refrigerantes – ser 

refrescante ou sociável – podem também ser encontradas pelos concorrentes que não 

vendem refrigerantes, como água ou bebida energética. 

 Para fortalecer a marca no mercado, Tybout e Calkins citam duas estratégias.  
Uma abordagem é modernizar a forma pela qual a marca é apresentada ao 
consumidor. Uma abordagem alternativa é representar o posicionamento de 
forma mais ou menos abstrata do que anteriormente, usando uma técnica 
denominada ‘escalonamento’. TYBOUT e CALKINS (2006, p.21) 
 

 Sendo assim, se a marca estiver em decadência, pode-se modernizá-la através do seu 

reposicionamento, atribuindo outras características do produto, como por exemplo a Reebok, 

que no seu início era posicionada como um calçado feminino. Depois de vinte anos, e intensa 

campanha de reposicionamento, a Reebok se posiciona como sapato para ambos os sexos. Um 

caso brasileiro é o das sandálias Havaianas, que por muito tempo era considerada um produto 

para a classe C e D. Hoje as Havaianas são vendidas no mundo inteiro, a um preço elevado e 

para um público A e B. 

Já a técnica do escalonamento, é o método que dá várias razões para acreditar nos 

benefícios de uma marca, como por exemplo, o Xampu Pantene que foi comprado pela 

Procter e Gamble no início de 1990. A posição do Pantene como provedor de um cabelo mais 

saudável, graças ao seu ingrediente ProV, foi juntamente apoiada pelo fato de que havia 

diferentes xampus para tornar o cabelo mais suave ou ainda, mais fino. É o caso do Hotel 
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Praia Mar, localizado no Balneário Camboriú, que oferece uma ampla variedade de serviços 

aos seus hóspedes com a intenção de atraí-los, como: academia, fraldário, internet wireless, 

piscina, conveniências, salão de beleza, salão de eventos, locação de equipamentos de 

informática e playground. 

O grupo CVI possui esta idéia muito bem definida e clara. Posiciona-se como uma 

empresa socialmente responsável, que tem como meta e estratégia de crescimento, tanto de 

imagem de marca quanto de empresa, a ampliação de seus projetos sociais. 

 

4.1.1 Imagem de Marca e suas associações. 

 

 Pode-se dizer que uma associação de marca é algo ligado a uma imagem na memória. 

Aaker, em seu livro Marcas, Brand Equity (1998) cita o exemplo da rede McDonald’s que 

poderia estar ligada a uma personalidade como Ronald McDonald, um segmento de consumo, 

crianças, vontade de se divertir, arcos dourados, entre outras associações. 

 As associações possuem grau de força. Ela será mais forte quando for baseada em 

experiências ou exposições a comunicações. Aaker afirma também que 
as associações também serão mais fortes quando apoiada por uma rede de outras 
associações. Assim, se o elo entre as crianças e o McDonald’s fosse baseado em 
apenas alguns anúncios mostrando crianças no local, seria muito mais fraco do 
que aquele envolvendo uma rede mental complexa, que inclui as experiências de 
aniversários no McDonald’s, Ronald Mcdonald, os jogos do McDonald’s e os 
brinquedos e bonecas do McDonald’s. (AAKER, 1998, p. 115) 
 

 Portanto, uma marca forte é feita de várias associações, organizadas e forma 

significativa. No caso do Programa CVI Social, esse é um projeto que contempla várias 

experiências, como por exemplo: ser um programa do grupo CVI; é um programa que ajuda 

entidades não governamentais; um programa que envolve as cinco partes interessadas; é um 

programa que envolve também universidades atingindo diretamente os alunos – pessoas estas 

que serão futuras parceiras socialmente responsáveis. É com essa consciência ética de gestão 

empresarial, que o cenário da administração atual vem se modificando. 
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5 – CENÁRIO ATUAL E GESTÃO EMPRESARIAL 

 

5.1 NOVA GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 Segundo Michel e Porciúncula (2005), o mundo enfrenta profundas mudanças no 

campo político, econômico e social, forçando as organizações a uma tomada de consciência e 

a novas atitudes no tocante à sua responsabilidade social, definida como uma obrigação da 

parte da empresa para com a sociedade, cumprindo com sua missão e com os objetivos 

propostos.  

Os autores ainda afirmam que devido a isso, vem crescendo, nas últimas décadas, uma 

tomada de consciência das empresas a fim de direcionar suas atividades para esferas 

socialmente orientadas, como participação política, apoio educacional e relações com a 

comunidade. Com isso, as organizações não voltam-se apenas aos lucros, tornando-se assim 

unidades sociais e dando relevância ao aspecto humano nos seus objetivos gerais e 

específicos.  

 É fato que o interesse em Responsabilidade Social por parte das empresas vem 

aumentando. Segundo Santa Cruz em sua dissertação de mestrado (2006), quando as 

empresas decidem implantar ou assumir programas de responsabilidade social, as 

organizações justificam sua atitude sob o escudo da cidadania, da preocupação com a 

sociedade, com a solução de problemas sociais para os quais o Estado aparentemente estaria 

se mostrando incompetente. Ainda conforme a autora, além de não admitirem que se trata de 

uma intervenção social de natureza política, as empresas também fogem do estigma das 

razões mercadológicas, seja porque há uma conotação fortemente negativa em associar a 

responsabilidade social com sua estratégia de mercado, já que muitos críticos a este 

movimento o enxergam apenas como retórica de promoção empresarial; seja porque também 

é mais interessante em termos de imagem institucional trabalhar a idéia de que o mundo 

corporativo assume nova postura, para além do lucro e do seu interesse direto. 

Várias empresas assumem que existe este vínculo entre marketing e responsabilidade 

social, como por exemplo, a Unimed, de acordo com a já citada dissertação. A Unimed é uma 

cooperativa de assistência médico-hospitalar, líder no seu segmento de mercado. Em seu 

Manual de Responsabilidade Social Unimed, reconhece: Hoje, a responsabilidade social faz 

parte do desenvolvimento do negócio, da estratégia competitiva e de marketing. É ela que 
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agrega valor à Unimed, ao promover a qualidade de vida, a saúde e o envolvimento 

comunitário. 

Com isso, a Unimed perante aos olhos da comunidade não a vê mais como um simples 

plano de saúde e sim como uma cooperativa que faz parte da comunidade, se preocupa com 

seus membros e ajuda a promover seu desenvolvimento. É, também, nesse sentido que o 

grupo CVI volta suas atenções: em ser uma empresa socialmente responsável que está 

preocupada com a comunidade em que a empresa está inserida. 

 

5.2 CERTIFICAÇÕES 

 

No mundo socialmente responsável, existem várias normas e certificações que 

qualificam a empresa como responsável social. Atualmente, existem dois grandes padrões que 

cobrem aspectos de sustentabilidade: a NBR 16001/2004 que envolve todo o sistema de 

gestão de responsabilidade social, e a AA1000 que foca no diálogo com as cinco partes 

interessadas de uma empresa: cliente, acionistas, fornecedores, colaboradores e governo. 

Existem ainda outras certificações como a ISO que foca qualidade e meio ambiente, e a 

GRI(Global Reporting Initiative) focando na qualidade em relatórios de sustentabilidade. 

 Por questões de afinidade com o objetivo de estudo, serão detalhadas os padrões NBR 

16001/2004 e AA1000. 

 

5.2.1 NBR 16001/2004 

A NBR 16001/2004 foi desenvolvida para os empresários brasileiros, em seus estudos 

na área de Responsabilidade Social. Para que consigam implantar essa norma, as organizações 

deverão, em sua política, e em seus objetivos atender aos requisitos legais e promover o 

desenvolvimento humano e social, o bem estar da comunidade, a cidadania e o 

desenvolvimento sustentável, de forma transparente com a sociedade onde está inserida, tendo 

sempre consideração com os grupos de interesse. 

Para estar em conformidade com a NBR 16001/2004, os compromissos e 

responsabilidades que a organização estará abordando em sua gestão serão, segundo Boger 

(2005): a discriminação durante a contratação de pessoal; aplicando práticas leais de 

concorrência; obedecendo aos direitos dos trabalhadores; a promoção da diversidade; a 

implantação de um sistema de gestão de resíduos; a inclusão social, entre outros aspectos.
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 Conforme a norma, o atendimento aos requisitos da NBR 16001/2004, não significa 

que a empresa é socialmente responsável, mas que tem implantado um sistema da gestão de 

responsabilidade social. 

5.2.2 AA1000 

 

Lançada em novembro de 1999 pelo Institute of Social and Ethical Accountability - 

SEA, a norma AA1000 tem o desafio de ser o primeiro padrão internacional de gestão da 

responsabilidade corporativa. A primeira versão da AA1000 foi testada em projetos piloto em 

várias organizações que realizaram uma auditoria social e ética em seu planejamento e gestão 

estratégica. 

Segundo Noerbeck Junior, orientador do artigo Responsabilidade Social: Comunicar e 

Crescer com a gestão estratégica das normas AA1000 e AS 8000 (2002), a AA1000 tem o foco 

em assegurar a qualidade da contabilidade auditoria e relato social e ético. É composta por 

princípios e um conjunto de padrões de processo. Os padrões de processo da AA1000 

associam a integração dos valores da organização com o desenvolvimento das metas de 

desempenho e a avaliação e comunicação do desempenho organizacional, focado na 

inteiração da organização com as partes interessadas, vinculando questões sociais e éticas às 

gestões estratégicas e operacionais da organização. 

No processo da AA1000, o envolvimento das partes interessadas nas atividades da 

organização é importante, visto que a organização utiliza sua liderança para possibilitar e 

ampliar seu dialogo com funcionários, clientes, fornecedores, comunidades, governo, 

representantes do meio ambiente, acionistas e comunidade. Nesse processo a organização 

envolve as partes interessadas sendo reconhecida como socialmente responsável, tornando as 

informações levadas ao público mais confiáveis. Por serem adotadas voluntariamente, as 

normas NBR 16001/2004 e AA 1000 não são impostas por meio de penalidades e 

fiscalização, como no caso das leis. As empresas buscam a certificação para conseguir 

vantagens competitivas no mercado. 

Segundo Noerbeck Junior (2002), essas novas práticas de gestão estratégica fazem 

com que a organização tenha credibilidade e aceitação no mercado por parte dos 

consumidores, pois a organização informa suas práticas sociais, ambientais e econômicas por 

meio de relatórios e balanços sociais. 

Entre os exemplos importantes estão o Selo Balanço Social – IBASE/Betinho, do 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas desde 1998, em que a empresa mostra o 
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que faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparência 

às atividades que buscam melhorar a qualidade de vida para todos; e o Relatório GRI (Global 

Reporting Initiative) que permite às empresas preparar relatórios sobre seu desempenho 

econômico, ambiental e social. (JUNIOR, 2002) 
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6 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para dar conta desta pesquisa foi necessário definir alguns procedimentos 

metodológicos. Segundo Duarte e Barros em seu livro Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Comunicação (2006), as opções de técnicas e métodos são variadas. Os autores ainda afirmam 

que a lógica do método científico é comum a todas as obras, mesmo com eventuais formas de 

apresentação diferentes por parte dos vários autores. Completam ainda, que os passos 

metodológicos devem ser bastante detalhados, tendo consciência de sua validade e limitações. 

(Duarte e Barros, 2006) 

Verificou-se, que a natureza desta pesquisa é quantitativa e qualitativa. É qualitativa 

pois, segundo Kotler e Keller (2006), este tipo de técnica permite uma ampla gama de 

possíveis respostas, constituindo meios criativos de averiguar as percepções do consumidor 

que, de outra forma, seria difícil de descobrir. Já o procedimento quantitativo, precede por 

uma reflexão sobre quais os atributos pelos quais os fenômenos estudados são dessemelhantes 

e podem ser ignorados em relação aos objetivos pretendidos. (Duarte e Barros, 2006) 

Portanto, na medida em que os dados serão dispostos, as duas naturezas de pesquisa se 

complementarão. Ainda assim, o método da pesquisa é definido exploratório, pois Duarte e 

Barros (2006) explicam que este procedimento tem por finalidade o refinamento dos dados da 

pesquisa, aumentando o grau de objetividade da pesquisa, tornando-a mais coerente com a 

realidade. 

Primeiramente se obteve uma busca bibliográfica, onde o pesquisador selecionou 

documentos e livros pertinentes para a redação do trabalho. Segundo Duarte e Barros (2006) é 

a parte fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados empíricos. 

Logo após, foi feito um questionário que, segundo Kotler e Keller (2006), apresenta 

um grande grau de flexibilidade em sua aplicação. Foram utilizadas perguntas abertas e 

fechadas, pois 
o que diferencia estes dois tipos de questionário é a forma como o entrevistado 
irá responder à questão. Caso a pergunta seja aberta, o próprio entrevistado pode 
formular livremente sua resposta, que será registrada no questionário em forma 
de texto. Caso a pergunta seja fechada, o entrevistado deverá selecionar uma ou 
mais opções dentre uma lista prévia de respostas que será apresentada. As duas 
formas possuem vantagens e desvantagens que devem ser analisadas na etapa de 
redação das perguntas. (DUARTE e BARROS, 2006, p.172) 
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Com isso, verificou-se, através dos objetivos da pesquisa que coube a esse estudo a 

aplicação de um questionário ‘misto’ que pode ser analisado na íntegra no anexo II. 

Já o delineamento da pesquisa, foi definido como uma amostra não probabilística por 

conveniência, pois segundo Kotler e Keller (2006) este tipo de pesquisa é utilizado quando o 

pesquisador escolhe os membros mais acessíveis para se fazer a pesquisa. 

No caso deste trabalho, foram escolhidos os cursos de Pedagogia, Administração, 

Direito e Ciências Contábeis do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA, pois esse ano o 

Projeto CVI Social destina-se também a universitários destes cursos, pois estes alunos têm 

noção de gestão e administração de algum tipo de organização, que no caso do CVI Social, 

auxiliaria as ONGs de Santa Maria. 

Todas as pesquisas foram realizadas no quinto semestre noturno dos cursos já citados, 

pois o grau de conhecimento destes estudantes já está mais adiantado em relação aos 

semestres anteriores.  
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6.2 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A pesquisa foi aplicada no dia 26 de maio, com a presença de todos os alunos das 

turmas em questão. Ao total foram 114 entrevistados. 23 alunos no curso de Pedagogia, 32 no 

curso de direito, 30 no curso de Administração e 29 no curso de Ciências Contábeis. Cada 

aluno recebeu um questionário composto por 9 perguntas para serem respondidas. O resultado 

de cada pergunta foi revelador dentro das importâncias de cada questão. 

 

6.2.1 Pergunta número 1: 

 

 Ao responder a primeira pergunta: ‘Você conhece a diferença entre Marketing Social e 

Responsabilidade Social?’, os dados foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

Sim: 15 Não 99 

Tabela 4: Respostas questão 1. Fonte: o autor 

 

Cada curso tem suas particularidades. Mas nota-se que nos quatro casos, há grande 

déficit de informação a respeito da diferença entre os dois conceitos, constatando que 86% 

dos alunos não sabem diferenciar um conceito do outro. A grande revelação é no curso de 

Administração, onde os estudantes dizem ter bastante claro o que diferencia estes dois temas. 

Os outros cursos, como Ciências Contábeis, Direito e Pedagogia, estão no mesmo nível de 

conhecimento, fato afirmado pelos resultados desta pergunta.  

 O conceito de responsabilidade social é entendido como um compromisso que a 

organização deve ter com a sociedade, demonstrando uma postura proativa e coerente da 

empresa no que tange ao seu papel específico na sociedade e na sua prestação de contas para 

com ela. Já marketing social, em seu sentido geral, é a ajuda, por parte das empresas, a 

institutos e programas sociais, que tem como intenção aliar a imagem da marca da empresa à 

caridade. 

Curso Sim Não 

Pedagogia 1 22 

Direito 7 25 
Administração 5 25 
Ciências Contábeis 2 27 
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É possível entender a quantidade de respostas negativas dos últimos cursos citados, 

pois as matérias aprendidas durante os semetres, não contemplam conceitos como os 

perguntados no questionário. 

 

6.2.2 Pergunta número 2 

 

A pergunta de número dois foi: ‘Se conhece a diferença, descreva-a’. Os resultados 

desta questão, reflete o pouco conhecimento dos 14% restantes dos alunos que disseram que 

sabiam a diferença entre marketing social e responsabilidade social, como descreve o quadro 

a seguir: 

 

Responsabilidade Social                                  Marketing Social                                             

Pedagogia 
1 - Ajudar através da venda de 
produto          1- Publicidade da marca                                 

Direito 3 - Ajudar a comunidade                                1 - Ética com o meio ambiente.                  
Administração 2 - Ajudar a comunidade                                1 - Envolve a mídia                                  
  2 - Não envolve a mídia                                   2 - Publicidade da marca                       

Ciências Contábeis 
1 - destinado a ONG's                                      

1 - Voltado apenas para a 
empresa. 

Tabela 5: Respostas questão 2. Fonte: o autor.  

 

 As pessoas têm muito confuso em suas mentes o que significa realmente cada 

elemento em questão. O único aluno da Pedagogia que respondeu que sabia qual era a 

diferença entre marketing social e responsabilidade social, confundiu marketing, com 

publicidade, e ainda não soube responder o que era responsabilidade social. A publicidade é 

uma ferramenta do marketing que visa a captação de consumidores. 

Os alunos do curso de Direito têm mais em mente o que significa responsabilidade 

social, onde 3 pessoas disseram que significa ajudar a comunidade onde a empresa está 

inserida. Já para marketing social, responderam apenas que é ética com o meio ambiente. 

Grande parte das pessoas têm confuso em suas mentes o que é responsabilidade social, 

confundindo com à questão ambiental.  

Pode-se afirmar aqui que as confusões feitas por esses alunos envolvem bastante o que 

assistem na televisão. Bancos, indústrias e governo, por exemplo, investem muito dinheiro em 

mídia para veicular o que fazem em suas organizações, na questão social. O Bradesco, por 

exemplo, está investindo na proteção da Amazônia, e divulgando massivamente na televisão. 
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Logo, o público mais carente de informação, pré-define que responsabilidade social e 

marketing social é publicidade da marca junto com preservação ambiental. 

No curso de Administração, 2 estudantes disseram também que responsabilidade 

social é ajudar a comunidade e 2 estudantes acrescentaram que responsabilidade social não 

envolve a mídia. 

Na parte de marketing social, 1 estudante disse que esse conceito envolve a mídia e 

dois disseram que é a publicidade da marca. A partir deste ponto, pode-se notar que é restrito 

o conhecimento de marketing social para esse público. A grande maioria das vezes é 

confundindo com uma das ferramentas do marketing - a publicidade.   

 Já um aluno de Ciências Contábeis achou que responsabilidade social é voltado apenas 

às ONG’s. Deve-se levar em conta que o questionário abordou justamente um case onde é 

comentado a respeito de ONG’s, um dos públicos do CVI Social. Fica a dúvida se houve a 

influência do questionário realizado acerca da opinião do entrevistado. 

   

6.2.3 Pergunta número 3 

 

Na terceira pergunta, foi feito o seguinte questionamento: ‘Você já sabia que a 

empresa CVI possui um projeto de Responsabilidade Social? Em cima das respostas desta 

questão, visualizadas no quadro abaixo, é possível fazer uma análise de como a empresa 

divulga seus projetos sociais. 

Curso Sim Não 

Pedagogia 13 9 
 Direito 9 23 
Administração 20 10 
Ciências Contábeis 21 8 
Sim: 63 Não: 50 Em branco: 1 

Tabela 6: Resposta questão 3. Fonte: o autor 

  

Nota-se que 45% dos entrevistados não conheciam os projetos da CVI. Isto significa 

dizer que um pouco menos da metade de um dos públicos – alvo do Projeto CVI não 

conhecem, ou nunca haviam ouvido falar. Dos outros 55% restantes, 13 eram alunos da 

Pedagogia, 9 do Direito, 20 da Administração e 21 de Ciências Contábeis.  

Pode-se concluir que o projeto, que existe a mais de 5 anos, não é conhecido por 

pouco menos da metade de um dos principais públicos-alvo que contempla a ação deste ano. 
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O fato de que mais da metade dos estudantes do curso de Contábeis conhecerem o projeto, já 

é de grande importância, pois o profissional de Contabilidade é fundamental para as 

instituições contempladas, pois eles que darão encaminhamento dos papéis e de toda a parte 

legal da burocracia exigida pela CVI às ONG’s. 

 

6.2.4 Pergunta número 4 

 

Para dar continuidade às perguntas, é que entra a questão de número quatro: Você 

conhece o Projeto CVI Social? 

 

Curso Sim Não 

Pedagogia 7 15 
Direito 5 27 
Administração 11 18 
Ciências Contábeis 14 15 
Sim: 37 Não: 75 Em branco: 2 

Tabela 7: Respostas da questão 4. Fonte: o autor 

  

Pode-se afirmar que dos 55% que sabiam que a empresa CVI possuía alguma ação de 

responsabilidade social, destes apenas 32% conheciam o CVI Social. É possível afirmar 

agora, que menos da metade do público – alvo do Projeto conhece o mesmo, totalizando com 

os outros 68% que também disseram que não conheciam.  

O fato de que 75 pessoas não conhecem o CVI Social é preocupante. Este ano o 

projeto quer contemplar esse público para auxiliar as instituições que se inscreveram para 

obter a certificação. Como é possível obter resultados favoráveis, se a maioria não conhece, 

ou nunca ouviu falar no projeto? 

Cabe, futuramente, uma pesquisa que estude os motivos que esses estudantes não 

conhecem o projeto.   
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6.2.5 Pergunta número 5 

 

Na pergunta de número cinco, onde questionava: ‘Através de qual meio você 

conheceu o projeto?’, as respostas foram variadas, como mostra o quadro abaixo. 

Total: 21 Publicidade, 13 Amigos, 12 Universidade, 9 Outros. Em branco: 59 

Tabela 8: Resposta questão 5. Fonte: o autor 

 

 A publicidade, com 38%, é o meio pelo qual as pessoas mais têm acesso ao Projeto. 

Como o CVI Social está em pleno andamento, as campanhas publicitárias que estão rodando 

na cidade pode ter ajudado na lembrança na hora de responder o questionário. Os anúncios 

foram produzidos pela agência de comunicação 4SC, com parceria da OdiG para a produção 

do Website, que tem como endereço www.cvisocial.com.br, uma das principais ferramentas 

de comunicação com o público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Website Projeto CVI Social 

 
Publicidade        

   
Amigos   

     
Universidade       

       
Outro     

Pedagogia 3   6   1       3     
Direito 7   0   1       0     
Administração 2   5   2       5     
Ciências Contábeis 9   2   8       1     
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Imagem 2: Website Projeto CVI Social. Fonte: o autor 

 

Amigos e universidade, apesar de pouca influência, também foram fatores que fizeram 

com que esses alunos conhecessem o projeto. A opção ‘Outros’, que possui cerca de 16% dos 

entrevistados, contempla alguém que já trabalhou em alguma entidade assistida pelo CVI 

Social, ou algum parente que comentou algo, ou ainda trabalha na própria CVI, exemplo de 

um estudante do curso de Administração.  

Entende-se que o grupo CVI deve melhorar sua forma de divulgação do projeto em 

questão. As prováveis formas que estes estudantes teriam a chance de conhecer melhor o CVI 

Social está sendo pouco utilizada. Um planejamento de comunicação integrada, que abrange 

as áreas de jornalismo, relações públicas e publicidade, seria o ideal para começar a 

divulgação que abranja o público desejado. Pode ser que a empresa já tenha esse 

planejamento, mas então que seja definido por foco, já que o projeto atende vários públicos. 

  

6.2.6 Pergunta número 6: 

 

Na pergunta de número seis: ‘Você sabia que o objetivo do Projeto CVI Social é 

promover o desenvolvimento sustentável das comunidades onde a entidade está inserida, 
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fazendo com que as ONG’s sejam capazes de se auto-administrar?’, a maioria das respostas 

foi negativa, principalmente no curso de Direito, como mostra o quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Sim: 30 Não: 83 Em branco: 1 

Tabela 9: Resposta questão 6. Fonte: o autor 

 

Esta pergunta está intimamente ligada às anteriores, pois mostra realmente que a 

maioria das pessoas não conhece o projeto Cvi Social. Em termos de números, pode-se 

afirmar desta pergunta, que 72% dos entrevistados não sabiam que o CVI Social assistia 

ONG’s, e os que conheciam o projeto, apenas 28% conheciam o projeto mais à fundo. 

 O curso de Direito é o que tem mais alunos, em compensação é o que menos sabe a 

respeito do CVI Social.  

  

6.2.7 Pergunta número 7 

 

A pergunta de número sete, já quer averiguar se as pessoas acham que fazer ações de 

responsabilidade social é uma maneira de a empresa crescer, gerando imagem positiva para si 

mesma. As respostas obtidas foram unânimes nos resultados. Noventa e um por cento das 

pessoas acreditam que sim e apenas 9% acham que não é uma maneira de agregar valor à 

imagem da marca.  

 Pode-se notar nestas respostas, que está bem claro na cabeça das pessoas que, quanto 

mais voltada para a comunidade a empresa estiver, mais positiva sua imagem para seus 

consumidores. A tabela abaixo, mostra de maneira mais global como foram as respostas dos 

estudantes. 

 

 

 

 

 

Curso Sim Não 

Pedagogia 8 14 
Direito 5 27 
Administração 10 20 
Ciências Contábeis 7 22 
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Curso Sim Não 

Pedagogia 21 1 
Direito 28 4 

Administração 29 1 
Ciências Contábeis 25 4 
Sim: 103 Não: 10 Em branco 1 

Tabela 10: Resposta questão 7. Fonte: o autor 

 

 Apesar do curso não abordar este tipo de tema, a maioria dos estudantes de Pedagogia 

entende que fazer responsabilidade social pode agregar valor à marca de uma empresa. Os 

cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis, já trabalham mais, até empiricamente, 

essas características de visibilidade da empresa avaliando melhor essa pergunta, gerando 

resultados parecidos em suas respostas. 

 

6.2.8 Pergunta número 8 

 

A pergunta oito era: ‘Você pagaria mais por um produto, sabendo que a empresa faz 

ações de Responsabilidade Social?’ 

 

Curso Sim Não 

Pedagogia 13 9 
Direito 19 13 
Administração 12 18 
Ciências Contábeis 18 11 
Sim: 62 Não: 51 Em branco: 1 

Tabela 11: Resposta questão 8. Fonte: o autor 

 

A tabela acima mostra opiniões que quase se igualam. 44% dos entrevistados 

afirmaram que não pagariam um valor mais caro por uma latinha de refrigerante, sabendo que 

a empresa faz responsabilidade social, contra os 56% que disseram que pagariam um valor 

mais alto na latinha. 

Este dado confirma as respostas da pergunta número sete, pois a grande maioria das 

pessoas pagaria mais, se for o caso, por um produto, comprovando que fazer responsabilidade 

social é uma maneira de gerar valor à marca. 
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As pessoas que pagariam mais caro mostram o quanto são fiéis à marca, o quanto a 

questão do desenvolvimento sustentável está rodeando os jovens da atualidade, e o melhor é, 

o quanto eles estão dando valor à questão da ética com a comunidade em que estão inseridos. 

Tal fato é confirmado nas respostas da questão do próximo item. 

 

6.2.9 Pergunta número 9 

 

 A questão: ‘De que forma você enxerga as ações de Responsabilidade Social 

promovidas pelas empresas?’ fez parte da nona pergunta da entrevista. Os resultados foram 

parecidos, com um pequeno contraste no curso de Direito, como mostra a tabela abaixo. 

 

Curso Positiva Negativa 

Pedagogia 22 0 
Direito 28 3 
Administração 30 0 
Ciências Contábeis 29 0 
Positiva: 109 Negativa: 3 Em branco: 2 

Tabela 12: Resposta questão 9. Fonte: o autor 

 

 O curso de Direito foi o único a ter alunos que disseram que percebem como negativas 

as ações de responsabilidade social feitas pelas empresas, totalizando um total de pouco mais 

de 2,5%, contra 97,5% dos que enxergam como positiva estas ações. Por estarem mais por 

dentro de assuntos que rodeiam Marketing, o curso de Administração obteve, juntamente com 

Ciências Contábeis e Pedagogia, unanimidade nas respostas.  
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste estudo, percebeu-se o quanto é importante fazer responsabilidade 

social. Essa importância não se limita apenas às empresas, através da imagem da marca, ou 

através do marketing ostensivo, mas mais importante é fazer responsabilidade social para 

quem mais precisa: a comunidade. É nesse sentido que as empresas devem trabalhar. Muito 

bom seria se todos conhecessem a verdadeira aplicabilidade da responsabilidade social. 

 A execução deste trabalho repercute significativamente no que diz respeito à 

sociedade, ao meio acadêmico e principalmente ao pesquisador. À sociedade, pode-se afirmar 

que as pessoas estão conscientizando-se da necessidade que se tem de fazer alguma ação de 

responsabilidade social. Pode ser ambiental ou que envolva as comunidades em geral, como é 

o caso do CVI Social. As organizações estão voltando-se para esse lado comunitário, se 

tornando uma tendência mundial. Para o pesquisador e para o meio acadêmico, fica registrado 

o quanto é importante ter foco nas ações publicitárias, principalmente quando se tem vários 

públicos. Ficou explícito que a falta de foco bem definido prejudicou o conhecimento de um 

dos principais públicos-alvo que a CVI pretende atingir. 

 Através deste estudo, também foi visto que as pessoas confundem-se a cerca de 

conceitos questionados. Marketing Social está ligado à responsabilidade social, e vice-versa. 

Sentiu-se bastante que há carência, por parte dos estudantes, no que tange a esses dois 

conceitos. As respostas obtidas, principalmente pelo curso de Administração, foram bastante 

preocupantes, pois é um curso que estuda basicamente como se aplica o Marketing e suas 

ferramentas. 

 Atendo-se mais ao CVI Social, fica a pergunta se realmente o projeto deste ano vai 

obter resultados satisfatórios no que tange ao público – alvo estudantes. Como identificou-se 

neste trabalho, poucas pessoas conhecem o projeto, e os que conhecem não sabem do que se 

trata. 

 É possível, como sugestão, futuramente um estudo mais aprofundado para saber o 

porquê deste fato. Acredita-se que é necessário incrementar a divulgação do projeto. A 

publicidade é o meio mais citado pelo qual os estudantes conheceram o projeto. Cabe também 

à universidade, no caso a Unifra que foi o local de estudo, trabalhar mais esta questão de 

responsabilidade social com os alunos.  

No quesito imagem da marca, pode-se afirmar que a empresa CVI leva vantagem nas 

ações sociais que são feitas. O CVI Social, assim como o exemplo da Unimed, citado nos 
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capítulos anteriores, serve para alavancar o posicionamento da empresa como sendo 

socialmente responsável, e ainda assim as pessoas pagariam mais por uma latinha de 

refrigerante para ajudar a empresa a continuar com os serviços sociais. 

 As pessoas se identificam mais com empresas que praticam essa idéia. Tal fato é 

confirmado, quando é mostrado por unanimidade, que as pessoas percebem como positivas as 

ações de responsabilidade social.   

 Pode-se concluir também que o presente trabalho serviu como um meio de aprimorar 

os conhecimentos a respeito da área de comunicação, estudados durante estes 4 anos de curso. 

Por fim, aos que algum dia possam demonstrar interesse em continuar esta pesquisa, assim 

como foi de interesse deste pesquisador iniciá-la, fica aberta a oportunidade. 
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9- ANEXOS 
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Anexo 1 

 

Agências de Publicidade e de Assessoria em Qualidade de Santa Maria que foram 

entrevistadas. 

 

 

Empresa Contato Fone E-mail 

Art Meio Propaganda Denise 3028-4020 am.midia@terra.com.br 

Cia de Propagandas Sérgio 3222-8422 sergio@ciadepropagandas.com.br 

Due Propaganda Angélica 3223-9120 angelica@duepropaganda.com.br 

J. Adams Jaqueline 3026-2004 jadams@terra.com.br 

Latino América Gerardo 3225-3060 gerardo@lacom.com.br 

Intensa Relacionamento Ana Laura 3025-6005 analaura@intensa.com.br 

Pubblicita Adriana 3025-5192 pubblicita@terra.com.br 

Qualidade ISO  Luis Carlos 3025-7700 qualidadeiso@qualidadeiso.com 
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Anexo 2 

 

Questionário aplicado aos quintos semestres dos cursos de Pedagogia, Direito, Administração 

e Ciências Contábeis noturnos da UNIFRA. 

 

Boa Noite. Meu nome é Lucas Kehrwald, aluno do curso de Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda da UNIFRA, e estou fazendo uma pesquisa sobre Responsabilidade 

Social. Sua participação é muito valiosa para o estudo, pois procura compreender como são 

vistas as ações de Responsabilidade Social realizadas pela empresa CVI. 

 

1- Você conhece a diferença entre Marketing Social e Responsabilidade Social? 

(  ) Sim (  ) Não 

2- Se conhece a diferença, descreva-a 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3- Você já sabia que a empresa CVI possui um projeto de Responsabilidade Social? 

(  ) Sim (  ) Não 

4- Você conhece o Projeto CVI Social?  

(  ) Sim (  ) Não 

5- Através de qual meio você conheceu o projeto? 

(  ) Publicidade (  ) Amigos (  ) Universidade (  ) Outro  Qual: ____________ 

 

6- Você sabia que o objetivo do Projeto CVI Social é promover o desenvolvimento 

sustentável das comunidades onde a entidade está inserida, fazendo com que as 

ONG’s sejam capazes de se auto administrar? 

(  ) Sim (  ) Não 

7- Você acredita que fazer ações de Responsabilidade Social é uma maneira de agregar 

valor a imagem da marca de uma empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

8- Você pagaria mais por uma latinha de refrigerante, sabendo que a empresa faz ações 

de Responsabilidade Social? 
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(  ) Sim (  ) Não 

9- De que forma você enxerga as ações de Responsabilidade Social promovidas pelas 

empresas? 

(  ) Positiva (  ) Negativa 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

