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RESUMO 

 

A transformação no comportamento de empresas que antes buscavam somente a 
maximização dos lucros foi gigantesca devido à forte exigência dos consumidores que 
cobram cada vez mais a transparência nos negócios, fazendo com que as empresas 
tenham uma postura mais responsável socialmente. Infelizmente, muitos empresários 
ainda confundem apoios e patrocínios com ações socialmente responsáveis. Partindo 
disso, a presente pesquisa buscou averiguar o entendimento de Responsabilidade Social 
Empresarial para empresários de Santa Maria que apóiam projetos sociais via Lei de 
Incentivo à Cultura (LICSM). Para tanto, foram aplicados seis questionários idênticos 
em três empresas santa-marienses que apóiam a Associação CUICA – Cultura Inclusão 
Cidadania e Artes, três questionários para o departamento de comunicação e três para os 
decisores. Os entrevistados foram questionados sobre o projeto que apóiam e logo em 
seguida sobre as ações sociais que realizam e também sobre o seu entendimento sobre o 
tema. 
 
Palavras- chave: responsabilidade social empresarial, marketing, terceiro setor 
 

 

ABSTRACT 

 

The improvement in the conduct of companies before they sought only to maximize 
profits was huge due to strong demand from consumers who charge more transparency 
in business, causing companies to have a more socially responsible. Unfortunately, 
many entrepreneurs still confuse support and sponsorship with socially responsible 
actions. With this starting point, this research sought to ascertain the understanding of 
corporate social responsibility for business in Santa Maria to support social projects 
through the Law for the Encouragement of Culture (LICSM). To this end, 
questionnaires were administered six identical three-Mariens santa companies that 
support the Association CUICA - Citizenship and Inclusion Culture Arts, three 
questionnaires to the department and three communication to decision makers. 
Respondents were asked about the project that support and soon after on the social 
actions they undertake and also to the understanding of the subject. 

 

Keywords: corporate social responsibility, marketing, third sector 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema deste projeto é a responsabilidade social empresarial, delimitado a partir 

do objeto de pesquisa, que engloba o rol de empresas que apóiam, via LIC SM (Lei de 

Incentivo à Cultura de Santa Maria), o Projeto Oficina de Percussão – CUICA. 

Pretende-se abordar o tema da responsabilidade social empresarial a partir do 

entendimento que estas empresas têm sobre o assunto.  

Com o crescente nível de informação e conscientização da sociedade, a 

responsabilidade social se apresenta como uma forte tendência no cenário mundial. 

Relacionada a questões tão amplas e ao mesmo tempo tão específicas, a 

responsabilidade social faz com que as empresas assumam compromissos tanto com o 

seu ambiente externo, quanto interno. Estas questões transformaram a gestão 

empresarial ampliando seus horizontes para além dos parâmetros de ordem econômica 

centrados no mercado, onde a minimização dos custos e o aumento do faturamento são 

objetivos únicos. 

Atualmente, o tema da responsabilidade social está em evidência no mundo 

empresarial a partir de conceitos como o da sustentabilidade, conforme aponta Noleto:  

 

o desafio da sustentabilidade envolve não só o levantamento e a adequada 
utilização dos recursos financeiros; implica investir no desenvolvimento das 
pessoas que fazem parte da organização, melhorar a qualidade dos serviços e 
adequá-los às necessidades das comunidades, buscar a adesão da sociedade à 
causa da organização e informar de forma transparente (2000, p. 9). 

 

Noleto (2000) destaca ainda que o avanço no crescimento das organizações 

sociais é conseqüência do apoio de empresas privadas que assim, ampliam 

consideravelmente as possibilidades de atuação dessas. Esta parceria, segundo o autor, é 

uma arte que, aos poucos, vai sendo aprimorada, através de talento e habilidade. Nesse 

sentido, o mesmo autor afirma ainda que: 

 
Quando falamos em parcerias é comum que nos perguntemos como cada 
parceiro manterá sua identidade em um projeto conjunto. Até onde irão a 
responsabilidade e os limites de cada um e como podemos trabalhar em 
conjunto sem perder nossa autonomia. A questão da identidade e da 
autonomia de cada parceiro adquire assim especial relevância (NOLETO, 
2000, p. 11). 

 

Já Montaño (2005) faz outra abordagem sobre essas parcerias. Para o autor, a 

sociedade civil está desenvolvendo atividades antes atribuídas ao Estado. Ao negar esta 
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realidade, desconsideram-se mudanças importantes em processo no trato da questão 

social. Segundo o autor: 

 
O fenômeno em questão não é, portanto, o desenvolvimento de organizações 
de um “setor” em detrimento da crise de outro, mas a alteração de um padrão 
de resposta social à questão social, com a desresponsabilização do Estado, a 
desoneração do capital e a auto-responsabilização do cidadão e da 
comunidade local para esta função (2005, p.185). 

 

Para Silveira (2003), o investimento social no Brasil é parte integrante do pensar 

e do agir no âmbito empresarial, uma verdadeira arte nos negócios. Dessa forma, a 

atenção das empresas se volta para a doação voluntária de recursos privados buscando 

um retorno alternativo. O autor destaca ainda a “responsabilidade social como expressão 

de uma postura ética comprometida com o resgate da cidadania, assumindo uma posição 

de co-responsabilidade, na busca do bem-estar público, em articulação com as políticas 

sociais (instituto, fundações, organizações, universidades, comunidade etc.).” 

Assim, o tema apresentado aborda questões contraditórias, que serão analisadas 

neste estudo a partir do entendimento de algumas empresas de Santa Maria sobre o 

assunto, deixando assim, o desafio de descobrir como as empresas que apóiam o Projeto 

Oficina de Percussão – CUICA entendem a responsabilidade social. 

Para atingir esse objetivo deve-se identificar as três empresas que mais apóiam o 

projeto CUÍCA, verificar o tipo de apoio que estas empresas prestam ao projeto 

CUÍCA, coletar dados sobre o conhecimento das empresas a respeito de 

responsabilidade social empresarial, descobrir as motivações destas empresas em apoiar 

projetos sociais e como desenvolvem a responsabilidade social na empresa e também 

estabelecer as diferenças entre a opinião dos empresários e assessores de comunicação 

das empresas, a respeito da responsabilidade social empresarial.  

É possível inferir que muitas empresas, ao adotarem ações referentes à 

responsabilidade social, percebem uma maneira prática de competir em melhores 

condições com seus concorrentes diretos, aumentando assim a confiança e a opinião 

favorável dos consumidores. 

Na busca por edificar uma política de valorização junto ao consumidor, as 

empresas tentam sanar os anseios e críticas dos clientes com patrocínios de eventos, 

atividades culturais, campanhas de adoção de atletas e outras promoções que denotam a 

extensão da sua força útil e vital perante a sociedade. 
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O crescimento e a importância do papel social das empresas têm sido defendidos 

e vêm ganhando terreno na proposta de se submeter às leis sociais da mesma forma que 

às leis fiscais, conforme aponta Rego: 

 

buscando a fidelização do consumidor, afigura-se cada vez mais oportuna e 
legítima a função social da empresa voltada para o meio exterior. Isto é, no 
sentido de reforçar a confiança do consumidor em seus serviços e produtos, a 
empresa deve se abrir para a sociedade, dizendo-se presente em atividades e 
programas que possam carrear-lhe simpatia e escopo de seriedade (1986, p. 
172). 

 

A investigação do entendimento do assunto por parte das empresas apresenta-se 

como uma questão relevante para a área da comunicação social, uma vez que muitas 

empresas utilizam-se desta temática em campanhas publicitárias. Assim, justifica-se a 

realização da presente pesquisa, na medida em que se questionam os reais motivos que 

levam uma empresa a adotar a temática da responsabilidade social em sua gestão.  

A escolha da CUICA como referencial de ação social está embasada no seu 

histórico de seriedade e sucesso. Indiretamente, a Associação já atendeu mais de 300 

crianças e adolescentes e já recebeu reconhecimentos como o “Selo” do Prêmio Cultura 

VIVA do Ministério da Cultura. Também foi reconhecida com Projeto Solidário pelo 

SESC – RS (2007 e 2008) e, além disso, foi escolhida para representar o estado do Rio 

Grande do Sul no programa “Beleza do Meu Lugar” do canal Futura da Fundação 

Roberto Marinho. Outro fator ponderante para a escolha do objeto de estudo foi a 

familiaridade da pesquisadora com o projeto, ao realizar trabalho voluntário nesta 

oficina.  

Considera-se pertinente estudar a relação entre as empresas que a apóiam a 

CUICA, na medida em que a temática da responsabilidade social empresarial permeia 

estas parcerias propiciando o debate de questões éticas e mercadológicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RELAÇÃO EMPRESA E SOCIEDADE ATRAVÉS DA RSE 

 

Como referencial teórico, o projeto parte da busca por respostas ao problema de 

pesquisa. Karklotli (2004) e Aragão (2004) afirmam que os compromissos das empresas 

ultrapassam a questão de minimizar custos e maximizar lucros. Estes autores 

sistematizam estratégias empresariais que visam contribuir para a prática de 

responsabilidade social e abordam os aspectos conceituais e evolutivos e sua função na 

gestão das organizações. Apresentam várias definições para responsabilidade social, de 

forma acessível e didática, destacando- se a seguinte conceituação: “a responsabilidade 

social diz respeito ao relacionamento entre empresas e a sociedade, tanto a comunidade 

local que cerca uma empresa e cujos membros interagem com seus funcionários, quanto 

a comunidade mundial mais ampla, que atinge todas as empresas através de seus 

produtos” (2001, p.16). 

Outra fonte de pesquisa é o autor Argenti (2006) que traz uma discussão sobre as 

estratégias utilizadas por empresas de todos os portes para se comunicar com clareza e 

serem eficazes, utilizando-se de boas práticas administrativas. 

Já McIntosh (2001), aborda o interesse do cliente com outras questões além do 

preço, como por exemplo, as práticas empresariais referentes aos produtos que levam a 

marca de sua preferência. Segundo McIntosh et al:  

 

está acontecendo algo radical e entusiasmante quando uma empresa 
importante de calçados e vestuário como a Timberland, reconhecida ao redor 
do mundo, afirma que há outra maneira de se fazerem negócios. A mesma 
mensagem está sendo utilizada pela McDonalds através de seu trabalho com 
o Fundo de Defesa Ambiental (Environmental Defense Fund); está sendo 
comunicada quando a Unilever promove a preservação de peixes, quando a 
Royal Dutch/Shell inclui referências a direitos humanos em seus princípios 
de negócios e quando a Levi Strauss &Co. promove a procura de fontes 
éticas  (2001,  p. 3). 

 

Todas essas empresas bem-sucedidas percebem vantagens comerciais em serem 

vistas como organizações preocupadas com problemas sociais e ambientais do planeta. 

Mesmo quando alguns líderes de opinião na comunidade dos negócios argumentam 

sobre a importante mudança no centro do capitalismo global, em que o lucro da empresa 
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não pode mais se basear em consumismo1 e competição, há empresas globais como 

Avon e Shell que estão seguindo os passos de empresas menores, colocando a cidadania 

corporativa na base de seu planejamento estratégico (MCINTOSH et al, 2001, p. 3).  

Por fim, na tentativa de melhor compreender a responsabilidade social 

empresarial, buscou-se apoio em autores que debatem o tema de forma crítica, como 

Bakan (2008) e Bueno (2005). 

Para Bakan (2008), uma mudança é possível, mas é necessário um programa a 

longo prazo de reformas concretas, pragmáticas e realistas por meio da regulação legal e 

do controle democrático, pois acredita que a responsabilidade social das empresas está 

sendo utilizada de maneira hipócrita. Bueno (2005) confirma esta visão ao afirmar que a 

temática da responsabilidade social, muitas vezes é associada a ações pontuais e 

interesseiras, sem o real compromisso da organização com o engajamento social. 

Para esses autores, ao assumir atitudes responsáveis socialmente, uma empresa 

pode fazer muito mais do que se utilizar disso como ferramenta de marketing ou 

discurso empresarial, agindo correta e eticamente, enfrentando os problemas junto com 

a sociedade e assim, melhorará as condições de vida e poderá promover o 

desenvolvimento sustentável. 

Assim, primeiramente será exposto o conceito de responsabilidade social e suas 

possíveis interpretações. Após, o enfoque será o entendimento sobre o investimento 

social privado seguido pelos conceitos de marketing holístico, marketing social e 

marketing societal. Por fim, são apresentados os perfis das empresas que apóiam a 

CUÍCA e um breve histórico desta associação e dos projetos que desenvolve. 

 

 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Para Bueno (2003), a diversidade de significados para o termo 

responsabilidade social é tão grande que chega a dificultar, inclusive, a compreensão 

do que é e do que representa. O conceito para este termo não pode e não deve se 

basear em ações movidas por interesses estritamente comerciais e campanhas 

                                                 
1 CONSUMISMO: ato de consumir produtos ou serviços, muitas vezes, sem consciência na aquisição de 
produtos supérfluos que despertam a curiosidade do consumidor através das propagandas de rádio e TV 
(RABAÇA e BARBOSA, 2001). 
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milionárias. Slogans e assistencialismo barato não passam de entusiasmo aos 

cidadãos, utilizando-se da influência da mídia sobre à opinião pública. 

Assim, é possível definir o termo responsabilidade social como: 

 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 
de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 
sociais (ETHOS, 2009, p. 1). 
 

Desta forma, pode-se entender a responsabilidade social como a “obrigação 

da administração de tomar decisões e ações que irão contribuir para o bem-estar e 

os interesses da sociedade e da organização” (DAFT, 1999 apud ALESSIO 2008, p. 

67) ou também como a “obrigação que a empresa assume com a sociedade” 

(FERREL, 2001). Sendo assim, tendo em face as conseqüências sociais que podem 

ser geradas pela empresa perante a opinião pública, algumas empresas levam em 

consideração somente interesses econômicos. 

 Muitas organizações ainda acreditam que “ao produzir bens e serviços com 

lucro, estão contribuindo com a sociedade e que desta forma já está sendo 

socialmente responsável” (FRIEDMAN apud FERREL, 2001,p.79). 

Se assumida de forma séria, a responsabilidade social dentro de uma 

empresa transforma valores e faz com que algumas atitudes, não só a dos 

empresários, mas também a dos funcionários sejam repensadas.  

Geralmente, são utilizadas diversas formas de publicidade como reforço 

para as propostas e atitudes oferecidas pelas empresas que são, na verdade, esforços 

de ludibriar a opinião pública (BUENO, 2005). 

 Ainda, em Bueno (2005), é possível entender que a responsabilidade social 

não tem nada a ver com a redução dos preços, algumas empresas até chegam a 

acreditar que essas são atitudes socialmente responsáveis, porém, nada mais 

buscam senão o incentivo ao consumo dos seus produtos. 

Para Ferrel (2001), buscando limpar sua imagem, algumas empresas que 

antes abriram mão da ética, da transparência, do compromisso público e da 

qualidade da comunicação, hoje em dia colocam em seus portfólios os projetos que 

desenvolveram ou simplesmente apoiaram. Os interesses comerciais proclamam 

excelência em comunicação para organizações reconhecidamente irresponsáveis, 
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uma verdadeira rede de interesses que inclui lobbies ilícitos, pressões de toda 

ordem. Um jogo entre profissionais, veículos de comunicação, agências e 

assessorias de comunicação. 

Através de Bueno (2005), é possível entender como as organizações 

utilizam a comunicação social empresarial para expressar mais aquilo que 

gostariam que acontecesse do que aquilo que realmente acontece, e, para isso, 

utilizam conceitos como comunicação integrada, comunicação estratégica, 

responsabilidade social e é claro, discursos de chefias e gerentes de comunicação 

que repetem com insistência e hipocrisia algumas mentiras, talvez para se 

convencerem a si mesmos de que estão fazendo a coisa certa. 

Para alterar o cenário atual, Godin (2006) afirma que será necessário que 

profissionais responsáveis, que priorizam a ética, a transparência e a pluralidade de 

idéias se conscientizem da importância do papel que têm a cumprir, arregacem as 

mangas e tomem fôlego, pois o trabalho é árduo. Mudar culturas, ideologias e 

mentalidades exige muito tempo e esforço. 

 

2.3 INVESTIMENTO PRIVADO NO TERCEIRO SETOR 

 

O terceiro setor é a categoria de organizações em que se encontram as 

associações como a CUÍCA. Kanitz (2009) esclarece os conceitos dos diferentes setores 

de organizações:  

 

o primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O 
segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a 
falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, 
através das inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. Ou 
seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não  
governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. 
(2009, p. 1) 
 
 

Para Montaño (2005) o terceiro setor é caracterizado como um fenômeno que 

envolve um número significativo de organizações e instituições. Para o autor, estamos 

caindo em um reino minimalista onde o governo e a mídia lançam pequenas soluções 

como sendo grandes exemplos. 

Para tentar encontrar uma definição para o tema foi necessária uma 

reestruturação no afastamento do Estado das suas responsabilidades em vista das 
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consequências da questão social, chegando a encobrir e desarticular o real, uma espécie 

de “falsa consciência” (MONTAÑO, 2005). 

O mesmo autor afirma, ainda, que algumas empresas ignoram o investimento no 

terceiro setor e defendem praticar doações solidárias (patrocínio de eventos para a 

comunidade, realização de eventos ...), porém acabam esquecendo que se trata de um 

investimento em ações emergenciais que precisam de respostas imediatas e 

assistenciais, pois a fome e a miséria por exemplo, não se resolvem a médio prazo.  

Montaño defende que: 

 

numa perspectiva crítica e de totalidade, o que é chamado de terceiro setor 
refere-se na verdade a um fenômeno real inserido na e produto da 
reestruturação do capital, pautado nos (ou funcional aos) princípios 
neoliberais: um novo padrão [...] para a função social de resposta  às seqüelas 
da questão social, seguindo os valores da solidariedade voluntária e local, da 
auto-ajuda e da ajuda- mútua. (2005.p.22). 

 

Já Ashley (2003) tem uma visão mais positiva do terceiro setor. Contudo, a 

autora acredita que a maioria das empresas que se envolve com algum tipo de atividade 

social, mesmo que assistencialista, não possui uma consciência de que este tipo de 

atuação estratégica acarrete melhores resultados das ações tanto para a empresa quanto 

para a sociedade. 

A mesma autora afirma ainda que a rápida expansão do conceito de 

responsabilidade social e o acirramento da competitividade com risco de grave perda  da 

legitimidade diante da grave crise social, parecem apontar para um aprofundamento da 

atuação social das empresas.  

A caracterização do investimento social privado pode ser melhor entendida em 

Cavalcanti (2006), através não só de recursos financeiros, mas da mão-de-obra 

empregada ou até mesmo da quantidade de pessoas atendidas em diferentes trabalhos 

sociais. 

Para as organizações sem fins lucrativos, o lucro não é um objetivo principal e 

sim o fornecimento dos melhores serviços possíveis com os recursos disponíveis. A 

mesma autora afirma que: 

 

 

 

 



14 

 

Por ter pontos de contato com o governo e o mercado, mas também por ser 
absolutamente distinto, o Terceiro Setor traz consigo fenômenos complexos 
quanto ao entendimento de suas características, atuação e abrangência: deve 
contar com a agilidade e a eficácia das organizações privadas e com o 
interesse social normalmente caracterizado pelas ações do governo. Essa 
constituição híbrida e diferenciada vem, aos poucos, tomando corpo e 
encontrando seu espaço na sociedade (CAVALCANTI, 2006 p.221). 

 

Essa definição de Cavalvanti (2006) demonstra a complexidade que envolve a 

questão do Terceiro Setor e dos investimentos privados nesta área. 

 A seguir são abordadas algumas definições de termos que são fundamentais 

para um melhor entendimento da prática da responsabilidade social empresarial: o 

marketing holístico e o marketing social.  

 

2.4 MARKETING HOLÍSTICO 

 

O marketing holístico surgiu como uma nova forma de gestão das empresas, que 

integra todo o contexto em que estas estão inseridas (KOTLER e AMRSTRONG, 

2007). Tradicionalmente considerado como um composto de quatro variáveis, preço, 

produto, praça e promoção, o estudo do marketing envolve hoje toda a estrutura da 

organização e do seu ambiente, o chamado marketing holístico.  

Segundo Caetano (2008), o marketing holístico deixou de ser apenas uma 

expressão e passou a indicar uma nova forma de reconhecer e harmonizar o seu objetivo 

e as complexidades das atividades que o marketing assumiu nas organizações alinhadas 

com o mercado consumidor atual.  

Atualmente, o marketing holístico está conseguindo determinar seu espaço nas 

organizações, requerendo um lugar especial na estratégia, passando pelo treinamento e 

desenvolvimento, pela padronização dos processos, pelos planejamentos e controles de 

execução, pela revisão de processos, pelas metas individuais e coletivas. 

Nesse sentido, Kotler e Armstrong (2008) afirmam que a responsabilidade social 

deve estar contemplada nas estratégias de marketing, sob a visão do marketing holístico. 

Essas ações sociais costumam ser enquadradas como marketing social, tema abordado a 

seguir. 
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2.5 MARKETING SOCIAL e MARKETING SOCIETAL 

 

Segundo Daft (1999), algumas empresas já se adaptaram com a consciência 

social e crêem que investir nesse ramo (social) não pode ter relação com objetivos 

comerciais para ter validade. O autor ainda mostra que investir no social torna a 

empresa simpática aos consumidores e também aos funcionários que sentem satisfação 

em trabalhar em organizações comprometidas com essas ações. 

Conforme Rabaça e Barbosa (2001) é possível definir o marketing social como 

uma ramificação do marketing institucional voltada para a melhoria das condições de 

vida da sociedade, por meio de programas de educação, saúde, meio ambiente, 

segurança, cultura, esportes, formação profissional e ações comunitárias. 

Para Las Casas (2008), mesmo que o retorno não seja imediato ou garantido, 

alguns administradores chegam a admitir que a realização de práticas sociais são 

elaboradas e aplicadas quando a empresa está inserida em um contexto que valoriza a 

ética e a honestidade. 

Ainda em Las Casas (2008), é possível compreender que em meio a ambientes 

tão competitivos, empresas socialmente comprometidas tendem a ganhar a preferência 

de muitos consumidores, uma vez que investem no social visando a melhoria do 

ambiente dos mesmos. 

Algumas atividades de marketing social podem ser realizadas juntamente com 

órgãos do governo ou com organizações não governamentais, pois andam lado a lado 

com a responsabilidade social da empresa, sempre buscando o interesse da sociedade a 

longo prazo, como mostra Las Casas (2008). 

Para Ferrel (2001), com o avanço dos meios de comunicação de massa, os 

consumidores têm tudo à mão, já nem precisam sair de casa para consumir, estão se 

moldando, adquirindo e mudando suas crenças e valores culturais e são essas mudanças 

que vêm alterando o comportamento das empresas. 

Ferrel (2001) comenta ainda que os consumidores, a partir da década de 90, 

nunca estiveram tão conscientes dos valores e menos fiéis às marcas, o que torna ainda 

mais difícil persuadi-los. Além de fazer com que reconheçam a marca, é necessário 

fazer com que se deixem instigar, motivar e atrair pela mão estendida das empresas. 
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A utilização de estratégias viáveis de concorrência – que os empresários julgam 

como marketing social – busca superar as variáveis econômicas estabelecidas. Contudo, 

alguns autores abordam o tema a partir do termo marketing societal. 

Há confusão quanto à utilização dos termos marketing social e marketing 

societal. Em um primeiro momento, é possível considerá-los como sinônimos, uma vez 

que ambos relacionam-se à responsabilidade da organização perante a sociedade. Isso 

inclui considerações sociais e éticas em suas práticas de marketing, equilibrando 

objetivos freqüentemente conflitantes como o lucro dos acionistas, a satisfação dos 

consumidores e o interesse público. Desta forma, pode-se dizer que o marketing societal 

é um marketing socialmente responsável (Kotler, 2000). 

O autor afirma ainda que para a prática de marketing societal uma empresa 

busca satisfazer os desejos dos consumidores e muitas vezes, ao realizar esta prática, 

podem estar prejudicando sua saúde ou causando danos ambientais. Para isso, Kotler 

(2000) afirma que o marketing societal deve ir além da simples busca pela satisfação e 

desejos dos clientes e da sociedade e partir para a abordagem de conflitos potenciais 

entre desejos e interesses dos consumidores e o bem-estar social em longo prazo.  

Estas afirmações demonstram a ampla abordagem necessária para o alcance 

pleno da prática do marketing societal que tem como característica sustentar que a tarefa 

da organização é determinar as necessidades, os desejos e os interesses do público-alvo 

e fornecer as satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente que a concorrência de 

maneira que preserve ou melhore o bem estar do consumidor e da sociedade. 

Desta forma, as denominações marketing social e marketing societal podem ser 

usadas com a mesma finalidade. Contudo, Bastini e Silveira elaboraram uma tabela para 

diferenciar os termos, esclarecendo esta questão: 

 

Tabela 1 – Diferenças entre marketing social e marketing societal. 

 Marketing Social Marketing Societal 

Utilizado por Organizações não-lucrativas Organizações lucrativas 
Fator desencadeador Melhores condições sociais Investimento no social 
Função principal  Mudança social com 

finalidade pública 
Mudança social com 
finalidade de retorno 

Orientado para O benefício público O consumidor 

Fonte: Bastini e Silveira (2009, p. 9) 
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A análise da tabela permite perceber que o marketing social deve ser empregado 

para as ações realizadas por organizações do terceiro setor, como o projeto realizado 

pela CUICA. O marketing societal, por sua vez, deve ser empregado para as ações 

realizadas por empresas privadas que visam o lucro, como o apoio que é prestado à 

CUÍCA por essas empresas. 

Assim, neste trabalho, será utilizado o marketing societal para caracterizar o 

apoio que as empresas prestam ao projeto CUÍCA. 

 

 

2.6  PERFIL DAS EMPRESAS QUE APÓIAM O PROJETO CUICA 

 

A seguir, é apresentado um breve relato das três empresas que mais apóiam a 

CUICA. Constatou-se que todas estas empresas apóiam o projeto via LIC – Lei de 

Incentivo à Cultura, conforme a tabela 2. 

EXPRESSO MEDIANEIRA: 

A Expresso Medianeira é uma empresa de transporte coletivo urbano 

localizada - na cidade de  Santa Maria, há 57 anos. Sua sede possui uma área de 

53 mil m².A empresa atende 63% de todo o transporte coletivo do município, 

transportando mensalmente 1.700.000 passageiros/mês, atendendo 23 linhas e 

seus prolongamentos. Atualmente, possui uma frota de 128 ônibus, sendo 2 

ônibus articulados, 5 microônibus, 01 ônibus equipado com televisor e vídeo e 3 

ônibus equipados com elevador hidráulico. 

FONTE: site da Expresso Medianeira2 

MINAMI MOTORS: 

É uma concessionária autorizada da HONDA que atua no Bairro Camobi 

em Santa Maria, desde 2003. É a primeira Concessionária Honda Automóveis do 

interior do Rio Grande do Sul. Hoje em dia a empresa atua também em Santa 

Cruz do Sul. 

FONTE: site da Minami Motors3 

 

 

                                                 
2 www.expressomedianeira.com.br 
3 www.minamimotors.com.br 
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DOIS IRMÃOS SUPERMERCADOS: 

 A rede de supermercados Dois Irmãos, que atualmente possui quatro 

supermercados, sendo um deles instalado no Centro Comercial Dois Irmãos em 

Camobi, onde se localiza também a sede da Associação CUICA, é um empreendimento 

que nasceu e cresceu em Santa Maria. Estas quatro lojas são responsáveis pela 

comercialização de mais de 40 mil itens e pela geração de aproximadamente 410 

empregos diretos. 

FONTE: site Dois Irmãos Supermercados4 

  

 Todas estas empresas ajudam a manter a Associação CUICA. Para melhor 

ilustrar cada tipo de apoio, foi construída a tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Empresas e tipo de apoio prestado na CUICA: 

EMPRESA APOIO 

Expresso Medianeira Via LIC - apóia através de IPTU e ISSQN  

Minami Motors Via LIC - apóia através de IPTU e ISSQN  

Dois Irmãos Supermercados Via LIC - apóia através de IPTU  

Tabela elaborada pela autora 
 

A tabela 2 permite perceber que as três empresas que mais apóiam o projeto, o 

fazem através de descontos nos impostos. Este apoio foi instituído através da LIC – Lei 

de Incentivo à Cultura de Santa Maria (vide anexo A), que determina que até 30% do 

valor total do imposto5 devido pode ser revertido para projetos e causas sociais. É 

assinado um termo de compromisso onde o incentivador se compromete a destinar o 

percentual desejado para o incentivado. Este valor, ao invés de ser depositado para a 

prefeitura, é destinado automaticamente para o projeto desejado. 

A seguir, é apresentado um breve histórico da Associação CUICA – Cultura, 

Inclusão, Cidadania e Artes. 

 

 

                                                 
4 www.doisirmaossm.com.br 

5A lei refere-se aos impostos IPTU e ISSQN . Vide anexo A 
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2.7 CUICA: CULTURA INCLUSÃO CIDADANIA E ARTES.  

As informações referentes à CUICA foram retiradas da sua página na internet6 e 

da experiência pessoal como voluntária do projeto. 

O projeto Oficina de Percussão iniciou suas atividades com 11 alunos, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena no dia 28 de fevereiro de 2005. 

Em seguida, as ações foram iniciadas em outras três escolas, uma da rede municipal, a 

Renato Nochi Zimmermann, e duas da rede estadual, a Edna May Cardoso e a 

Margarida Lopes, totalizando 186 estudantes participantes durante aquele ano. 

As oficinas eram divididas em duas atividades, sendo uma realizada dentro da sala 

de aula (percepção musical, audição, vídeos) e outra em local próximo em que fosse 

possível tocar os tambores sem prejudicar as demais aulas das escolas. 

Em 2006, o projeto foi novamente aprovado pela LIC Municipal, num valor bem 

abaixo das necessidades reais do projeto, porém os incentivadores e parceiros 

continuaram apoiando. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, foi realizada a 

captação dos recursos e a reforma da escola, bem como o planejamento das atividades. 

Ainda neste ano, a forma de atuação da Associação foi remodelada, passando a ter 

uma atividade semanal dentro da escola e a outra na sede que foi denominada CUICA - 

cultura inclusão cidadania e artes. É um espaço cultural que atende crianças e 

adolescentes de sete à dezessete anos provenientes das escolas públicas do bairro 

Camobi. Todas as atividades realizadas dentro da Associação buscam o exercício de 

coletividade, o que é possível vivenciar nas ações da oficina de música. Sendo um 

contraponto à lógica de consumo e individualismo proposto pelo pensamento capitalista 

e globalizante, são evidentes as mudanças de atitudes em relação ao outro como 

resultado das experiências vividas que apontam para um paradigma de apoio mutuo. 

Assim, as aulas são também um espaço de possibilidade de exercício de solidariedade. 

Por ser uma associação comunitária, sua manutenção é feita através de doações, 

parcerias e projetos. As empresas além de destinar parte de seus impostos, também 

contratam o grupo para apresentações e oficinas. As coordenações, geral e pedagógica, 

são feitas, voluntariamente, pelos músicos percussionistas José Everton Rozzini e 

Eduardo Guedes Pacheco. 

                                                 
6  http://www.cuica.art.br 
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A CUICA desenvolve, através do apoio recebido por empresas privadas via Lei de 

Incentivo à Cultura, os seguintes projetos:  

� Oficina de Percussão: este é um projeto que tem por objetivo proporcionar 

situações de ensino e de aprendizagem em educação musical, através da 

percussão, tendo como principal orientação a construção de sentimentos de 

solidariedade e coletividade. 

� Biblioteca Viva: busca proporcionar o contato com uma diversificada literatura 

como forma de qualificar a formação proposta neste espaço de educação 

informal. 

� CUICA Comunidade:  o principal objetivo deste projeto é desenvolver ações nas 

quais a CUICA possa contribuir com a comunidade e receber contribuições, na 

busca de alternativas e possibilidades para a construção de um espaço público 

saudável e comprometido com as questões de desenvolvimento humano e social 

das pessoas que ali moram. 

� CUICA Dança: tendo o corpo como principal instrumento de trabalho, visa 

possibilitar às crianças, entrar em contato com uma forma de expressão rica em 

possibilidades de desenvolvimento humano, através dos diferentes estilos. 

Todos os profissionais que trabalham nos projetos desenvolvidos, realizam suas 

funções voluntariamente. Semestralmente são renovadas parcerias com universidades 

locais que abrem um espaço para seus acadêmicos realizarem seus estágios, os cursos 

que mais participam são da área de ciências sociais. 

As colaborações podem ser realizadas na sede da Associação, onde ocorrem a 

divisão e distribuição das doações feitas por todos aqueles que querem ajudar e 

acreditam nesta idéia. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi de nível exploratório e descritivo, feita através de questionários 

semi-estruturados, aplicados junto a uma entrevista pré agendada com os responsáveis 

pelas empresas que apóiam o Projeto Oficina de Percussão – CUICA.  A partir da coleta 

de dados foi realizado um levantamento quantitativo, junto ao universo dessas 

empresas. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória “é aquela que nos permite uma 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. Tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições” e a pesquisa descritiva “são aquelas que resultam na descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo uma relação entre 

as variáveis”. Sua característica principal é a utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática. 

O instrumento para coleta dos dados foi um roteiro com perguntas semi-

estruturadas. Foram realizadas entrevistas em profundidade, que segundo Gil (2002), 

facilitam e direcionam o trabalho de levantamento e categorização dos dados. O mesmo 

autor afirma ainda, que uma entrevista acontece no momento em que uma pessoa 

formula as questões e a outra as responde, possibilitando o auxílio para o entrevistado 

responder assim como uma análise do seu comportamento não verbal.  

Também se trata de um estudo de caso, na medida em que o objeto de estudo 

gira em torno da Associação CUICA. Yin (2001) conceitua este método como uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos. 

Yin (2001) afirma que “o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de 

dados nem meramente uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de 

pesquisa abrangente” e ainda ressalta que para a avaliação da complexidade de 

fenômenos organizacionais, o estudo de caso é o método de pesquisa mais adequado.  

Este tipo de análise permite a verificação e defesa de características das 

situações da vida real, tais como processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e desenvolvimento de alguns 

setores. 
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Foram aplicados seis (06) questionários semi-estruturados, dois para cada 

empresa que apóia a CUICA: Expresso Medianeira, Minami Motors e Dois Irmãos 

Supermercados. A escolha das empresas foi feita de acordo com o valor do imposto 

destinado para apoiar o projeto, contemplando as três maiores apoiadoras.  

Em um primeiro momento, a pessoa responsável por responder os questionários 

foi aquela encarregada pelo departamento de marketing e comunicação da empresa. 

Logo após, o decisor ou proprietário da empresa respondeu também. Os questionários 

foram entregues pessoalmente na empresa, preenchidos durante uma entrevista pré-

agendada e registrados em áudio, quando autorizado pelos respondentes.  

A primeira empresa procurada para a realização da pesquisa foi a Expresso 

Medianeira. Quem respondeu à entrevista foi Greice, responsável pelo departamento de 

comunicação da empresa. Logo após, a entrevistada foi Tanize do departamento de 

comunicação da Minami Motors, seguida de Camila da empresa Dois Irmãos 

Supermercados. Na semana seguinte, quem respondeu ao questionário foi Augusto, 

decisor dos supermercados Dois Irmãos. Os decisores das outras empresas, foram 

procurados e não quiseram participar da pesquisa, prejudicando o seu resultado. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o objetivo de descobrir o entendimento de responsabilidade social 

empresarial por parte dos decisores e dos responsáveis pelo departamento de 

comunicação das empresas em questão, os entrevistados foram questionados sobre os 

projetos e atividades que realizam. Camila, responsável pelo departamento de 

comunicação da empresa Dois Irmão Supermercados diz que 

 

então são “n” projetos que a gente apóia, apóia escolas, creches...todo mês, 
toda semana a gente ta doando  hortifruti, alimentos que não estão estragados 
mas que a gente não pode botar porque às vezes deu uma batidinha, o cliente 
já não compra né. Além de doação de pães, doação em dinheiro, a gente não 
costuma fazer a doação totalmente em verba né, pra essas instituições, a 
gente procura doar em alimentos, em espaços, parceria de dia das crianças,  
então são “n” projetos que a gente ajuda e de “n” maneiras 

STEFANELLO,2009 
 

Já Augusto, decisor da mesma empresa, fala de outros projetos que costumam 

apoiar e da procura por apoios e patrocínios 

 

não temos muitos projetos específicos de apoio pois a procura é muito grande 
e para ajudar, antes fazemos uma análise da situação. Em vista dessa análise, 
paramos de contribuir com o Theatro Treze de Maio e passamos a contribuir 
com a Orquestra Sinfônica da UFSM que é um projeto estadual; um filme 
santa mariense que está sendo produzido pela profª Kita do Jornalismo, 
também estadual e algumas ações semanais com escolas da Vila Jardim. 
Integrantes do Lions Camobi, toda segunda-feira passam para arrecadar a 
produção da padaria que sobrou do final de semana e distribuem para creches 
e escolas carentes de Camobi. Sempre que solicitados, apoiamos festas e 
eventos locais e regionais 

STEFANELLO,2009 
 

 

É possível perceber um forte envolvimento com os colabores das empresas 

Expresso Medianeira e Minami Motors, através das declarações das responsáveis pelo 

departamento de comunicação das empresas. Greice, responsável pelo departamento de 

comunicação da empresa Expresso Medianeira, que fala das ações que realizam e das 

solicitações que recebem 

 

realizamos diversas ações sociais, que envolvem também os colaboradores. 
Entre elas estão: Campanha do Agasalho; um sonho de Natal; um brinquedo 
por um sorriso; um quilo de carinho; viver bem no trânsito; um passe para o 
futuro; grupo de teatro Expressão. Além dessas atividades, são repassadas 
doações as comunidades para festas de Natal, Junina, Páscoa, Dia da Criança, 
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entre outros. As solicitações se concentram em brindes, brinquedos e 
alimentos, dificilmente em valores em dinheiro. 

GREICE,2009 
 

 

 

Já Tanize, responsável pelo departamento de comunicação da empresa Minami 

Motors fala que  

 

tem o CACC que é destinada uma renda, o Lar das Vovozinhas, também tem 
uma, um valor mensal que não é muito alto mas eles contribuem, todos os 
meses, e aleatoreamente, pessoas que vem pedir aqui, então, como tem 
algumas escolas aqui por perto às vezes vem uma criança; vem pedir 
camiseta; a gente tem alguns funcionários que moram aqui e que a escola tem 
sorteio, aí pede um brinde...teve uma outra campanha que foi pra festa junina 
das crianças, daí a empresa deu um rancho com tudo da festa junina [...] tem 
também aquelas cartas do Papai Noel que a gente pega todo ano, numa média 
de três a quatro cartas, dependendo do que pede cada uma [...]Então, estas 
normalmente acontecem por todo o período; Lar das Vovozinhas, o câncer 
(CACC) e as escolas aqui perto, e essas,  e o Correio. É, fora isso, algumas 
festas de Igreja vêm aqui pedir 

POZZOBON,2009 
 

Outro questionamento fundamental para alcançar os objetivos desta pesquisa foi 

sobre como conheceram projeto Oficina de Percussão da Associação CUICA. Para 

Augusto e Camila, a resposta foi bastante simples, pois eram vizinhos do coordenador 

do projeto, José Everton. Segundo Augusto “os ensaios aconteciam em frente à minha 

casa, éramos vizinhos e foi assim que tomei conhecimento da existência do grupo”. 

O conhecimento do grupo dentro da Expresso Medianeira foi um pouco 

diferente, como diz Greice 

 

foi através de um colega de trabalho (gerente de tráfego, João Vicente) que 
apoiou há uns 02 anos atrás o grupo com um transporte gratuito. Ai surgiu a 
oportunidade de ver a gurizada na cerimônia do CVI Social, onde foi 
emocionante verificar o trabalho. No mesmo ano fizemos o convite ao Zé 
Everton para que o grupo se apresentasse num evento muito importante da 
organização, o Seminário dos Times da Qualidade. Assim mais 150 pessoas 
puderam assistir o grupo e elogiar o trabalho, que só vem crescendo ao longo 
dos anos 

GREICE,2009 
 

Já Tanize, declarou que conhecia o projeto antes de começar a trabalhar na 

Minami “eu já conhecia antes de vir trabalhar aqui, já tinha feito... eu trabalhava com 
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uma jornalista e a gente fazia informativos e frequentemente a CUICA tava em algum 

evento, sempre tava, então é aquela coisa... eu já conhecia o projeto”. 

Outra pergunta feita para os entrevistados foi relacionada ao tempo de apoio que 

a empresa tem em relação ao projeto. Foi possível perceber que a todas elas colaboram 

desde o início das atividades 

 

“a Percussão a gente ajuda desde o segundo ano através da LIC. No primeiro 
ano, a gente ajudava a pagar o transporte e também com a alimentação: pão 
pra cachorro quente, bolacha, essas coisas”. 
STEFANELLO, 2009 
 
“desde 2007, com transportes gratuitos, e em 2009 de uma forma mais 
expressiva através da Lei de Incentivo a Cultura (LIC- SM) sendo o projeto 
de música do ano a ser apoiado” 
GREICE, 2009  
 
“é, desde o começo da empresa, aqui tem; agora tem seis anos; fez seis anos 
esse ano” 
POZZOBON, 2009 

 

A afirmação de Bueno (2005) que traz a utilização de diversas formas de 

publicidade como reforço para as propostas e atitudes oferecidas pelas empresas que, 

são, na verdade, esforços de ludibriar a opinião pública, é contrariada por alguns de 

nossos entrevistados.  

Segundo Greice, os apoios não são divulgados, pois são iniciativas de cunho 

social e não comercial. Geralmente a forma de apoio ou patrocínio é através de espaço 

nos ônibus para cartazes sem custo, além disso, os apoios são dados preferencialmente 

para o uso coletivo (no caso de festas e eventos para as comunidades) e não de forma 

individual, para patrocinar atletas ou bailarinos, por exemplo. 

Concordando com a entrevistada, Augusto, fala que “A divulgação em eventos 

ocorre, às vezes, através da colocação de banner. Não queremos aparecer, queremos 

ajudar mesmo!”. 

É possível perceber que para ele, a divulgação é completamente desnecessária e 

que não quer divulgar perante seus consumidores as ações que realiza e muito menos 

tirar algum proveito disso. Augusto, confessa ainda que todas as ações são analisadas 

antes de receber algum tipo de apoio da empresa “só negamos quando são acadêmicos 

que querem fazer churrasco das festas da turma, a gente prefere ajudar quem precisa”.  

Já para Camila, responsável pelo departamento de marketing e comunicação da 

mesma empresa, a falta de divulgação é considerada uma lacuna entre a empresa e os 
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consumidores “Olha, isso é uma falha. Eu vejo como uma falha do departamento, a 

gente ta muito mais preocupado com outras ações do que essas divulgações simples que 

deveriam ser divulgadas”. 

Quem confirma o pensamento de Camila, é Bueno (2005) ao afirmar que a 

temática da responsabilidade social, muitas vezes é associada a ações pontuais e 

interesseiras, sem o real compromisso da organização com o engajamento social, uma 

vez que ela afirma constantemente que gostaria que os consumidores tivessem 

conhecimento das ações que a empresa realiza. 

Através de Tanize, responsável pelo departamento de comunicação da Minami 

Motors, percebemos que todos os apoios são divulgados “na maioria das vezes é 

trabalhado com o mailing e alguma coisa de folder, que às vezes é dividido o custo com 

os criadores do projeto.Mas normalmente é folder, cartaz e o mailing, assim direto, que 

tem no site e no mailing da Minami”. Ela fala ainda que existe uma cobrança da 

empresa para que esta divulgação seja realizada, o que lembra Bueno (2005) que mostra 

a diversidade de usos da publicidade como reforço para as propostas e atitudes 

oferecidas pelas empresas que são, na verdade, esforços de ludibriar a opinião pública. 

Todo este avanço na comunicação faz com que o consumidor tenha 

conhecimento somente das boas ações e das vantagens em ser cliente das mesmas,  que 

manipulam os consumidores através da divulgação das atitudes realizadas. 

Quando questionados sobre responsabilidade social, as respostas entre decisor e 

departamento de comunicação foram bastante distintas. Para Augusto, comunidade e 

meio ambiente andam lado a lado quando fala do seu entendimento de responsabilidade 

social empresarial: 

 

 para mim, responsabilidade social é ter uma participação ativa na 
comunidade; é proteger o meio ambiente; manter um bom relacionamento 
dentro da comunidade, com os fornecedores, colaboradores e com o governo. 
É ter responsabilidade com a equipe e cuidar do patrimônio humano. É 
valorizar os colaboradores e cumprir funções trabalhistas 
STEFANELLO,2009 
 

 

Segundo Bueno (2003), a diversidade de significados para o termo 

Responsabilidade Social Empresarial é tão grande que chega a dificultar, inclusive, a 

compreensão do que é e do que representa. Isso é percebido claramente pelos 

entrevistados. 
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responsabilidade social não é tu apoiar um projeto e de repente tu ignorar 
quem tá do teu lado e precisa, tem várias classes aqui dentro; não que um 
mecânico ganhe mal, ou que...ou que o lavador ganhe mal, é uma 
necessidade que independe de setor, e que a gente percebe alguns que de 
repente tem uma família grande, com gastos maiores, outros porque tiveram 
algum problema  
POZZOBON (2009) 

 

Este investimento nos colaboradores é essencial para uma empresa que se julga 

socialmente responsável. É fundamental que o trabalho comece com a equipe dentro da 

empresa e depois se estenda para os consumidores, fazendo com que sintam-se 

realizados e valorizados pelas tarefas que desempenham. 

Para confirmar esta declaração é possível ressaltar o entendimento Daft (1999) 

que fala que ser socialmente responsável é contribuir para o bem-estar da sociedade e da 

organização. 

Outra entrevistada, Camila, da mesma empresa de Augusto, traz uma visão de 

responsabilidade social empresarial um pouco distorcida 

 

nós temos um compromisso e uma responsabilidade com Santa Maria, então 
tudo que estiver relacionado à responsabilidade social, à crianças carentes, à 
instituições, a gente tem o dever de ajudar, porque é uma empresa daqui; que 
tem esse retorno; tudo que a gente faz, é pela cidade  
STEFANELLO, 2009 
 

 

Para confirmar o entendimento das entrevistadas é cabível utilizar o 

entendimento de Friedman (2001) que mostra que muitas organizações ainda acreditam 

que “ao produzir bens e serviços com lucro, estão contribuindo com a sociedade e que 

desta forma já está sendo socialmente responsável” também exemplifica-se através do 

departamento de comunicação da Expresso Medianeira: 

 

a responsabilidade social é um elemento fundamental do processo de gestão 
da empresa, para a divulgação de suas manifestações quanto as suas 
responsabilidades ambientais e sócio-econômicas para com a cidade [...] e a 
sociedade está esperando mais ações sociais por parte dos governos e do 
empresariado, no sentido de buscar melhorias das condições humanas e 
maior igualdade social 
GREICE (2009) 

 

É possível perceber que a busca por lucros, através da divulgação de suas ações, 

é o principal fator de fomento para as atividades realizadas pelas empresas e a partir 

destas ações as empresas chegam a acreditar que são socialmente responsáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando foi iniciado, este trabalho final de graduação tinha como propósito  

realçar  a  importância  da responsabilidade  social  no  relacionamento  entre  empresas 

e projetos de cunho social. Partindo deste objetivo, o foco parte para a reflexão, analise 

e a busca para descobrir o entendimento de responsabilidade social empresarial das 

empresas santa-marienses que apóiam estes projetos, em específico a Associação 

CUICA – Oficina de Percussão. 

Como já citado anteriormente, o motivo da escolha do projeto se deu devido à 

familiaridade da pesquisadora com o mesmo. Após estágio de dois anos, fazendo a 

assessoria de comunicação e a negociação e solicitação de patrocínios e apoios para a 

Associação, daí o contato e interesse em desvendar o entendimento sobre 

responsabilidade social empresarial destes que se autodenominavam socialmente 

responsáveis porque colaboravam com o Projeto Oficina de Percussão. 

Este trabalho buscou esclarecer o debate sobre uma questão de responsabilidade 

social empresarial. Essa questão foi escolhida com área de estudo na CUICA, por 

alguns motivos de importância na formação da pesquisadora. Dentre eles, destacam-se 

os anseios que durante a faculdade, a levaram por diversos caminhos e amizades, seja 

nas disciplinas optativas escolhidas durante o curso, seja na prática profissional 

adquirida, fazendo a assessoria de comunicação da Associação ou em contato com 

profissionais da área a buscar respostas que a acompanhavam diariamente a respeito 

daquilo que determinados empresários falavam e suas atitudes perante a Associação. 

As relações entre empresas e consumidores envolvem questões simbólicas e não 

apenas começam ou terminam na efetivação da compra ou venda de produtos. Sendo 

assim, é possível perceber que todo o agente depende do perfeito funcionamento do 

outro para atingir seus objetivos econômicos, sociais e legais e, dessa forma, uma 

empresa não poderá ser considerada socialmente responsável se seus fornecedores 

atuarem de forma contrária ou passiva aos seus princípios. 

É natural que as justificativas apresentadas para a prática da responsabilidade 

social empresarial diferenciem-se entre as empresas, assim como a própria definição do 

conceito. 
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A grande preocupação com a ética e com a Responsabilidade Social Empresarial 

encontra-se firmemente inscrita no debates atuais.  No mundo dos negócios, os 

discursos e iniciativas relativos ao tema chegam mesmo a tornar-se lugar-comum. Às 

vezes, parece haver-se construído um extenso entendimento no sentido de que, enquanto 

ator social poderoso e influente, a empresa deve não somente se auto-disciplinar, mas 

colocar-se seguramente a serviço do bem comum.  

Segundo Jones (1996), a idéia de um “capitalismo benigno” mistifica as 

verdadeiras forças que impulsionam a atividade empresarial, assim como as pressões - 

muito concretas e urgentes - por eficiência e lucratividade a que firmas e gestores estão 

submetidos. 

Quando procurados para a entrevista, os departamentos de comunicação das 

empresas envolvidas com o projeto foram bastante acessíveis. Apesar de parecerem um 

pouco confusos com relação à verdadeira definição para o termo responsabilidade social 

empresarial, todos eles julgaram suas empresas como socialmente responsáveis. Já os 

decisores demonstraram forte resistência em ser entrevistados e falar sobre o assunto. 

É possível aqui, abrir espaço para uma breve discussão prática abordando o tema 

em questão. Será que a facilidade em falar com o departamento de comunicação se deu 

pelo fato de ser esta mais uma forma de falar sobre as atividades oferecidas pela 

empresa, uma vez que estes profissionais estão lá para divulgar as ações realizadas, ou 

simplesmente por este ser um assunto considerado da área da comunicação? 

Após a análise dos dados foi possível perceber que todos os profissionais de 

comunicação tinham um conceito semelhante de responsabilidade social empresarial e 

através desta ótica diferenciada fazem da divulgação um retorno do investimento 

realizado, enquanto Augusto da empresa Dois Irmãos Supermercados, único decisor que 

aceitou traduzir seu pensamento sobre o assunto, ressaltou que seu maior interesse é 

ajudar quem está precisando e não aparecer. Para ele a divulgação das ações é 

completamente desnecessária. 

Depois de conversar com apenas um dos decisores, foi possível interpretar a 

resistência dos demais como desconhecimento de causa, de ambiente social ao qual sua 

empresa está inserida e de receio em comentar e expor idéias a respeito do assunto. 

Hoje, ao concluir este trabalho, não foi nenhuma surpresa, não obter as respostas 

de todos aqueles que foram buscados. Também não foi possível compreender como é 

que um empresário divulga buscar a transformação social se quando procurado para 
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falar dela ele foge; será que ele realmente conhece a realidade social ao seu entorno ou 

isso é mais uma jogada de marketing? há dentro desta empresa um reconhecimento e 

uma valorização pelas tarefas realizadas ou a governança dentro dela não permite que 

isso aconteça? Para exemplificar, Friedman (1970) defende que: 

 

A responsabilidade social da empresa consiste em aumentar seus próprios 
lucros (...). A maior daquilo que se deblatera a propósito de responsabilidade 
da empresa não passa de tolices. Para começar, apenas indivíduos podem ter 
responsabilidades; uma organização não pode tê-las. Eis portanto a questão 
que devemos nos colocar : será que os administradores no exercício de suas 
funções além daquela que é aumentar o capital dos acionistas¿ Minha 
resposta é não, eles não têm. 
 
 

Este estudo procura sintetizar um tema bastante trabalhado e divulgado nos 

últimos anos busca também, abrir novas portas de pesquisas que abordem o tema 

levantado.  

Este trabalho coloca-se como necessário, na medida em que as justificativas 

apresentadas para a prática da responsabilidade social empresarial parecem necessitar, 

hoje em dia, de uma variedade que avança e altera certos pressupostos fundamentais. 

Mesmo com as definições do tema variando de acordo com o contexto histórico 

e social em que são formuladas e, sobretudo em função dos interesses e da posição 

ocupada no espaço social pelo grupo que as elabora - o qual demonstra propensão a 

evidenciar determinados aspectos e princípios, e perder outros - ressaltando um razoável 

entendimento, ou “consenso mínimo” torna-se mais fácil a sua compreensão através de 

Jones (1996),  

 

o discurso sobre a RSE, sejam quais forem as justificativas teóricas sob as 
quais se apresente - visto que na prática todas acabam por reforçar-se 
mutuamente, apesar das divergências de fundo - comporta uma forte 
dimensão ideológica, a qual possui conseqüências materiais importantes para 
todos os atores envolvidos, na medida em que contribui para legitimar e 
manter a hegemonia do mercado sobre diversas questões de natureza pública 
e política. 

 

 

Apesar das discussões e das disposições legais sobre o tema, independente do 

entendimento das empresas sobre o assunto, a Associação CUICA segue em busca de 

seu objetivo de descentralizar a cultura em Santa Maria, dando seqüência ao projeto. 
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 As oficinas de música têm contribuído para o desenvolvimento das 

potencialidades, e vêm proporcionando uma nova perspectiva de vida para jovens e 

adolescentes, além de criar uma nova forma de pensar políticas culturais, onde as 

pessoas possam investir seu tempo e sua energia em algo prazeroso e produtivo para 

suas vidas. É aí que está o grande desafio, através de atitudes socialmente responsáveis 

por parte das empresas já envolvidas com o projeto, realizar atividades de 

desenvolvimento psicomotor e de auto-estima por meio de ações educativas e artísticas 

porque a arte exige criatividade, exercita a sensibilidade, aflora sentimentos e a 

subjetividade;  ampliando o repertório sensorial, além de trabalhar a racionalidade e a 

precisão técnica, proporcionando a formação de um senso crítico pessoal e social na 

prática da cidadania. 

Através de atividades coletivas, prioriza um entendimento pautado na ajuda 

mutua entre os participantes. Todas as ações são exercidas de forma grupal, na qual a 

experiência coletiva seja um integrante positivo na construção de conhecimento 

musical, assim, além do conhecimento musical, as crianças podem entrar em contato 

com diversas culturas, ampliando o seu horizonte cultural e social através do contato 

com aspectos referentes ao uso de determinado instrumento, pensando sobre o contexto 

social de seu uso o qual envolve o período histórico de sua criação, situações do 

cotidiano em que é usado, que pessoas que os utilizavam. Estas ações possibilitam que 

através do aprendizado em música os alunos e alunas possam ampliar os seus horizontes 

de entendimento do mundo, enriquecendo a sua perspectiva cultural através do exercício 

de contato com o diferente. 

Todas essas transformações só serão possíveis de serem continuadas, quando o 

entendimento de responsabilidade social empresarial for trabalhado intimamente com os 

responsáveis por fazê-la. O verdadeiro entendimento de um assunto tão delicado e ao 

mesmo tempo tão importante se dá no coração daqueles que a fazem. 

Para que essa mudança seja possível, Godin (2006) afirma que será necessário 

que profissionais responsáveis, que priorizam a ética, a transparência e a pluralidade de 

idéias se conscientizem da importância do papel que têm a cumprir, arregacem as 

mangas e tomem fôlego, pois o trabalho é árduo. 

Já em Bueno (2005), percebe-se um alerta sobre essa manipulação realizada 

pelas organizações que se utilizam da comunicação social empresarial para expressar 

mais aquilo que gostariam que acontecesse do que aquilo que realmente acontece, e, 
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para isso, utilizam conceitos como comunicação integrada, comunicação estratégica, 

responsabilidade social e é claro, discursos de chefias e gerentes de comunicação que 

repetem com insistência e hipocrisia algumas mentiras, talvez para se convencerem a si 

mesmos de que estão fazendo a coisa certa. 

Ajudar sem pensar no retorno financeiro e anonimamente é um princípio básico 

das empresas que realizam funções socialmente responsáveis. Poucos são aqueles que 

sabem que a colocação de apenas um banner já distorce o conceito de responsabilidade 

social empresarial e a torna divulgada perante os beneficiados e comunidade em geral. 

Essa troca de investimentos, visando lucros, nunca foi e nunca será responsabilidade 

social. 

Agora, ao finalizar estas considerações, fica aqui uma expectativa de poder ter 

trazido algumas discussões que venham a colaborar com os interessados e também ter 

fomentado a busca pelo conhecimento desta área tão rica e tão provocadora. 
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APÊNDICE A – Roteiro a entrevista 

 

1. A empresa costuma apoiar ações sociais? Descreva o tipo de apoio. 

 

2. Os apoios realizados são divulgados? Descreva onde e quando. 

 

3. Como ficou conhecendo o projeto Oficina de Percussão – CUICA? 

 

4. Há quanto tempo a sua empresa colabora com a CUICA? 

 

5. Você considera suficiente o valor destinado pela sua empresa para essa prática? 

 

6. Além da CUICA, a sua empresa apóia outros projetos? De que maneira? 

 

7. Se não apoiasse a CUICA, apoiaria outra iniciativa? Que tipo de iniciativa? 

 

8. Caso não existisse a LICSM, você investiria em projetos sociais? De que 

maneira? 

 

9. O que você entende por responsabilidade social empresarial? 

 

10. Realiza alguma ação social com os colaboradores da sua empresa? Que tipo de 

ação? 
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ANEXO A - Lei de incentivo à cultura de Santa Maria 

 

LICSM – LEI DE INCENTIVO À CULTURA DE SANTA MARIA 

4017/1996 

 

Dispõe sobre incentivos fiscais para realização de Projetos Culturais no âmbito do 

município de Santa Maria e dá outras providências. 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4017/96, DE 29-11-1996 

 

“DISPÕE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DE 

PROJETOS CULTURAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

JOSÉ HAIDAR FARRET, Prefeito Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

FAÇO SABER, de conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, 

em seu Artigo 99, Inciso III, que a Câmara de Vereadores aprovou e EU sanciono e 

promulgo a seguinte 

 

L E I: 

 

Art. 1º - Fica instituído a favor de pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no 

Município de  Santa  Maria,  incentivo fiscal para a realização de 

projetos culturais,  nos  termos  da presente Lei. 

§ 1º - O incentivo fiscal referido no caput deste artigo, correspondente ao recebimento, 

por parte do empreendedor de qualquer projeto cultural, no Município, seja através de 

doação, patrocínio ou investimento, de certificados expedidos peloPoder Público, 

correspondente ao valor de incentivo autorizado pelo Executivo Municipal. 

§ 2º - Os Portadores dos Certificados poderão utilizá-los para pagamento dos impostos 

sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, sobre a propriedade predial e territorial 

urbana, IPTU e sobre Transmissão de Garantia e Cessão de Direitos à sua aquisição 
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ITBI até o limite de 30% (trinta por cento) do valor devido a cada incidência dos 

referidos tributos. 

§ 3º  - O Poder Executivo Municipal fixará, anualmente o valor que deverá ser usado 

como incentivo cultural no exercício, que não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) 

nem superior a 5% (cinco por cento) da receita proveniente do ISSQN, IPTU e ITBI. 

Art. 2º - Serão abrangidos por esta Lei as produções e eventos culturais, materializados 

através da apresentação dos projetos, dentro das seguintes áreas: 

I - Música e dança; 

II - Teatro, circo e ópera; 

III - Cinema, fotografia e vídeo; 

IV – Literatura; 

V - Artes plásticas e artes gráficas; 

VI - Folclore e artesanato; 

VII - Acervo de patrimônio histórico; 

VIII – Museologia; 

IX – Bibliotecas. 

Art. 3º - Fica autorizada a criação, junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria, de uma 

comissão normativa, independente e autônoma, constituída de formaparitária entre 

representantes de órgãos públicos e entidades culturais, considerando  as áreas 

abrangidas por esta Lei. 

§ 1º - A Comissão normativa ficará incumbida da avaliação, aprovação e fiscalização 

dos projetos culturais apresentados. 

§ 2º - Os membros da comissão deverão ter mandato de 1(um) ano, 

podendo  ser  reconduzido por mais um período do mandato. 

§ 3º - A comissão reunir-se-á, periodicamente, sob a presidência de um dos membros, 

eleito pelos demais e em instalações fornecidas pela Prefeitura que, igualmente, dar 

condições materiais e burocráticas para o seu pleno funcionamento. 

Art. 4º - Para obtenção do incentivo de que cuida o artigo 1º, deverá o empreendedor 

apresentar à comissão cópia do projeto cultural, explicando a natureza, os objetivos, os 

recursos financeiros materiais e humanos envolvidos na execução do empreendimento, 

para fins de aprovação e fixação do valor do incentivo e posterior fiscalização. 

Art. 5º - Aprovado o projeto, o Executivo providenciará a emissão dos respectivos 

certificados para a obtenção do incentivo fiscal correspondente. 
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Parágrafo único - Os certificados referidos neste artigo terão prazo de validade para 

sua utilização de 02 (dois) anos a contar de sua expedição, corrigidos mensalmente 

pelos mesmos índices aplicáveis na atualização monetária dos impostos recolhidos com 

atraso. 

Art. 6º - Sem prejuízo das sanções penais cabíveis será multado em 10 (dez) vezes o 

valor do incentivo o empreendedor que não comprovar a correta aplicação dos recursos 

oriundos do incentivo citado por esta Lei. 

Art. 7º - Qualquer entidade da sociedade civil poderá ter acesso, em todos os níveis a 

toda documentação referente aos projetos culturais beneficiados por esta Lei. 

Art. 8º - As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta Lei serão 

apresentados, prioritariamente, no âmbito territorial do Município de Santa Maria, 

devendo constar a divulgação do apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria e o nº da Lei. 

Art. 9º - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar de sua vigência. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria, aos vinte e nove (29) dias do mês 

de novembro do ano de mil novecentos e noventa e seis (1996). 

 

JOSÉ HAIDAR FARRET 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


