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RESUMO 

A responsabilidade social vem sendo muito considerada pelas organizações e tem exercido 

impacto importante em suas estratégias. Mais empresas estão se defrontando com a obrigação 

de incorporar, espontaneamente ou por pressão de grupos e segmentos, a responsabilidade 

social aos seus objetivos de lucro. Embora alguns defendam que a responsabilidade das 

empresas privadas na área pública limita-se ao pagamento de impostos e ao cumprimento das 

leis, crescem os argumentos de que seu papel não pode ficar restrito a esse campo, até por 

uma questão de sobrevivência das próprias empresas. Acredita-se que os consumidores 

passaram a valorizar comportamentos nesse sentido e a preferir produtos de empresas 

identificadas como éticas e socialmente responsáveis. Além disso, acredita-se que com essa 

atuação socialmente preocupada, a empresa desenvolve valores e práticas com efeitos 

positivos sobre sua cadeia produtiva e seus colaboradores, gerando melhores resultados. O 

presente estudo teve por objetivo verificar se as ações sociais praticadas por O Boticário são 

percebidas pelo seu público consumidor a ponto de levá-los a decisão de compra. A pesquisa 

de campo levada a efeito permitiu concluir que tais ações não são percebidas por seus 

consumidores e, portanto, não os motiva a compra dos produtos da empresa. 
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ABSTRACT 

The social responsibility is being very considered by the organizations and it has been 

exercising important impact in your strategies. More companies are confronting if with the 

obligation of incorporating, spontaneously or for pressure of groups and segments, the social 

responsibility to your profit objectives. Although some defend that the responsibility of the 

private companies in the public area is limited to the payment of taxes and the execution of 

the laws, they increase the arguments that your role cannot be restricted to that field, even for 

a subject of survival of the own companies. It is believed that the consumers passed to value 

behaviors in that sense and to prefer products of identified companies as ethics and socially 

responsible. Besides, it is believed that with that performance socially concemed, the 

company develops values and practices with positive effects on your productive chain and 

your collaborators, generating better results. The present study had for objective to verify the 

social actions practiced by O Boticário they are noticed by your consuming public to the point 

of to take them the purchase decision. The mischievous field research to effect allowed to 

conclude that such actions are not noticed by your consumers and, therefore, it doesn't 

motivate them the purchase of the products of the company. 
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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

Novos conceitos e parâmetros de avaliação de desempenho de uma empresa têm surgido. No 

Brasil, a participação de agentes privados em questões públicas tem sido mais amplamente 

discutida e várias empresas já começaram a encontrar formas de disseminar a cidadania 

empresarial, ou seja, a atuação da empresa com responsabilidade social. Assim, esse assunto 

vem ganhando significativo destaque na mídia nacional. Neste capítulo procuraremos 

contextualizá-Io, apresentando as implicações decorrentes das ações de responsabilidade 

social das organizações em seu meio ambiente, os objetivos da pesquisa, sua delimitação e 

relevância, assim como a metodologia utilizada. 

1.1 - Formulação do Problema 

A responsabilidade social é cada dia mais considerada pelas organizações e tem exercido 

impacto importante em suas estratégias. A participação das empresas privadas no atendimento 

de necessidades públicas está na atual pauta das discussões. Mais empresas estão se 

defrontando com a obrigação de incorporar, espontaneamente ou por pressão de grupos e 

segmentos, a responsabilidade social aos seus objetivos de lucro. Embora alguns defendam 

que a responsabilidade das empresas privadas na área pública limita-se ao pagamento de 

impostos e ao cumprimento das leis, crescem os argumentos de que seu papel não pode ficar 

restrito a esse campo, até por uma questão de sobrevivência das próprias empresas. 

Na prática, a responsabilidade social das empresas vem se manifestando na forma de proteção 

ao meio ambiente, projetos educacionais e filantrópicos e outras iniciativas da mesma 

natureza. A adoção posturas éticas e compromissos sociais com a comunidade pode gerar um 

diferencial competitivo e um indicador de rentabilidade e sustentabilidade a longo prazo. 

Acredita-se que os consumidores passaram a valorizar comportamentos nesse sentido e a 

preferir produtos de empresas identificadas como éticas e socialmente responsáveis. Além 

disso, com essa atuação socialmente preocupada, a empresa desenvolve valores e práticas 

com efeitos positivos sobre sua cadeia produtiva e seus colaboradores, gerando melhores 

resultados. 
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De acordo com Melo Neto e Fróes (citados em Guedes, 2000), esses ganhos com a 

responsabilidade social resultariam no chamado "retomo social institucional": 

"0 retomo social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores 
privilegia a atitude da empresa de i11Vestir em ações sociais, e o desempenho 
da empresa obtém o reconhecimento público. Como conseqüência, a empresa 
vira notícia, potencializa sua marca, reforça sua imagem, assegura a 
lealdade de seus empregados, jideliza clientes, reforça laços com parceiros, 
conquista novos clientes, aumenta sua participação no mercado, conquista 
novos mercados e incrementa suas vendas ".(Melo Neto e Fróes citados em 
Guedes, 2000: 56). 

Também, de acordo com Ferrell, O. C. et aI (2000), motivados por notícias de escândalos e 

má conduta, os consumidores estão, de forma crescente, exigindo que as empresas sejam ética 

e socialmente responsáveis, e se mostram mais dispostos a comprar das empresas que 

possuam melhor reputação. Em resposta a essas demandas, ao longo da ameaça de 

regulamentação crescente, muitas organizações estão incorporando a responsabilidade ética e 

social no processo de planejamento estratégico de mercado. 

A revista Carta Capital de 15 de maio de 2002 informa que a quase totalidade dos executivos 

entrevistados (99%) pela InterScience, entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2002, acredita 

ser importante para as empresas ter a sua imagem corporativa conhecida. Todos os 

entrevistados acreditam também que a boa imagem corporativa agrega valor às empresas. 

Para a maior parte da amostra (84%), ter uma imagem de responsabilidade social impulsiona a 

geração de negócios e, ao mostrar-se uma empresa comprometida com o País, ganha-se 

pontos com o consumidor. Para 91% dos executivos, a ética influencia no processo de decisão 

de uma empresa. Ainda que se possa admitir que as respostas foram as socialmente aceitáveis, 

a entrevista sinaliza, pelo menos, uma forte tendência do empresariado. 

Entretanto, objetivando detectar como os consumidores percebem a responsabilidade social 

das empresas e como isso influencia sua decisão de compra, o Instituto Ethos, através de 

pesquisa encomendada ao Indicator Pesquisa de Mercado (Gazeta Mercantil, 04/06/2002), 

concluiu que o consumidor brasileiro ainda está muito distante dos de países de primeiro 

mundo e até de outros em desenvolvimento quando o assunto é priorizar uma compra em 

função dos programas sociais que as companhias desenvolvem. Nesse estudo, ficou 

constatado que apenas 16% deles consideraram esse tipo de ação para definir a marca de um 
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determinado produto que levará para casa. Esses dados mostram que o País ficou na 14.a 

posição entre outros 20 países pesquisados, atrás da Argentina, Qatar, África do Sul e México. 

A mesma pesquisa (Valor Econômico, 21/06/2002) acrescenta que 69% dos consumidores 

pesquisados não pensaram em prestigiar uma empresa socialmente responsável comprando 

seus produtos ou falando bem delas para outras pessoas, e 67% não puniriam uma empresa 

deixando de comprar seu produto ou falando mal dela para outras pessoas caso não a 

achassem socialmente responsável. 

Percebe-se, portanto, que os dados da pesqUIsa apresentada divergem das assertivas 

apresentadas não só por Melo Neto e Fróes, além de Ferrell, como da de tantos outros 

estudiosos. 

No entanto, considerando a importância dos investimentos em ações de responsabilidade 

social para a legitimação da imagem de uma organização em seu ambiente de atuação, são 

essas ações do O Boticário percebidas pelo seu público consumidor a ponto de leva-los à 

decisão de compra? Responder a essa questão é o objetivo final da presente dissertação. 

1.2 - Objetivos intermediários 

o Levantar que ações sociais são realizadas por essa organização. 

o Verificar as motivações de compra por parte do consumidor dos produtos e serviços dessa 

organização. 

o Identificar como as ações de responsabilidade social realizadas por essa organização são 

percebidas pelo consumidor. 

o Levantar com o consumidor que ações de responsabilidade social seriam pertinentes de 

realização por essa organização. 

o Verificar se algum prejuízo à imagem da organização afetaria sua disposição para as 

compras, mantidos os demais fatores tais como variedade, qualidade e preço dos produtos, 

assim como o atendimento prestado pela empresa. 
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Cl Verificar se alguma outra empresa o motiva a comprar seus produtos em virtude de suas 

ações de responsabilidade social, identificando essa organização. 

Cl Identificar essas organizações. 

1.3 - Suposição 

Considerando a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (Gazeta Mercantil, 04/06/2002), onde 

84% dos consumidores pesquisados disseram desconsiderar as ações sociais de uma 

organização como motivadoras de compra de seus produtos, supõe-se que as ações de 

responsabilidade social do O Boticário não são percebidas por seus consumidores e, portanto, 

não são motivadoras da compra de seus produtos. 

1.4 - Delimitação do estudo 

Segundo Vergara (2000), a delimitação do estudo explicita as fronteiras concernentes às 

variáveis que serão abordadas. Assim, o presente estudo focaliza as discussões quanto às 

ações de responsabilidade social, seu papel como legitimadora da imagem corporativa, o 

processo de sua percepção e sua influência no comportamento de consumo. 

Este estudo não tem o propósito de estabelecer um novo modelo de investimento em ações de 

responsabilidade social, nem o de comunicação corporativa ou institucional dada a 

complexidade das variáveis neles contidas. Ele pretende apenas questionar o modelo atual 

vigente, a partir da observação e revelação da percepção do consumidor diante destas ações. 

1.5 - Relevância do estudo 

Os rápidos avanços tecnológicos e as dramáticas mudanças na ordem mundial têm causado 

considerável confusão sobre o que é - e o que não é - esperado das empresas. Uma empresa 

que se pretenda competitiva em um mundo globalizado deve satisfação não apenas aos 

acionistas, mas também à sociedade representada pelos diferentes grupos de interesse, 

envolvendo uma verdadeira cadeia, da qual fazem parte as associações de moradores, ONG's, 

grupos religiosos, legisladores, governos, empregados, fornecedores e consumidores, entre 
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outros. Ao longo dos anos, as empresas têm demonstrado graus variados de responsabilidade 

diante da sociedade, mas não existe nenhuma similaridade entre as ações de responsabilidade 

social praticadas hoje e a filantropia típica do início do século passado praticada nos Estados 

Unidos, Alemanha ou Inglaterra. Os investimentos em ações de responsabilidade social 

praticadas pelas organizações envolvem, hoje, o estabelecimento de uma duradoura relação 

que se pretende benéfica para todos. 

Em termos práticos, essas ações podem significar uma espécie de "seguro" contra o impacto 

de acusações de injustiça social e ambiental que normalmente leva a boicote de consumidores, 

impossibilidade de contratar empregados qualificados e perda de apoio dos existentes, gastos 

extras com passivo ambiental, restrições à operação e dificuldades de obter empréstimos, o 

que, não raro, pode significar falência. Significa também gerir imagem e reputação. No novo 

contexto de negócios de um mundo globalizado, a credibilidade passa a ser uma importante 

vantagem, um diferencial competitivo que só pode ser alcançado através de resultados 

tangíveis e demonstráveis. Quando valores corporativos estão em linha com a sociedade, 

aguça-se a percepção do consumidor às ações de responsabilidade social praticadas pela 

organização, o que pode dar início a um processo de decisão de compra dos produtos ou 

serviços desta organização. 

Essas considerações mostram a relevância do estudo, tendo em vista sua aplicação prática, já 

que as organizações podem assegurar a sustentabilidade de seus negócios a longo prazo pela 

implementação de ações de responsabilidade social que estejam em sintonia com as 

necessidades e interesses dos públicos dos quais dependem, ao mesmo tempo que otimizam a 

utilização dos vultosos investimentos que nelas são aplicados. 

1.6 - Definição dos termos. 

Comportamento do consumidor - processo pelo qual o consumidor tenta reduzir a tensão 

produzida por suas necessidades fisicas e psicológicas através da busca, compra, uso, 

avaliação e descarte dos produtos, objetivando a satisfação dessas necessidades. 

Imagem corporativa - conjunto de percepções em relação a uma organização, tanto com seus 

consumidores quanto com o mercado como um todo. Produto resultante do trabalho de 
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caracterização e projeção de uma identidade institucional desejada e possível, construída a 

partir da seleção, ordenação, elaboração e emissão de conteúdos valorativos. 

Percepção - processo pelo qual um organismo recebe ou extrai certas infonnações do 

ambiente de onde inconscientemente adiciona ou subtrai dados sensoriais brutos para produzir 

seu próprio quadro particular do mundo. 

Responsabilidade social - comprometimento na adoção de um comportamento ético e 

contributivo para o desenvolvimento econômico e da qualidade de vida da comunidade e da 

sociedade como um todo. 

1.8 - Tipo de pesquisa 

Considerou-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2000), que a 

qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins 

A pesquisa foi explicativa e descritiva. Explicativa devido ao interesse de se identificar as 

ações de responsabilidade social mais adequadas à percepção do consumidor para o motivar à 

compra. E descritiva, porque se desejou estabelecer correlações entre variáveis, expondo 

características de detenninado fenômeno. 

Quanto aos meios 

Foi realizada pesquisa de campo com os consumidores de produtos comercializados pela 

organização O Boticário, assim como bibliográfica, tendo em vista o uso de material como 

livros, artigos publicados em jornais e páginas na Internet. Como o estudo foi circunscrito a 

uma empresa, podemos considerá-lo também como um estudo de caso. 
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1.9 - Universo e amostra e seleção dos sujeitos 

o uruverso da pesqUIsa de campo foi composto por consumidores dos produtos 

comercializados pelo O Boticário, mais especificamente em suas lojas localizadas nos centros 

comerciais Barra Shopping, Norte Shopping e Rio Sul. 

A escolha dessas áreas levou em consideração que para elas converge um grande contingente 

de pessoas, provenientes dos mais diversos pontos da cidade, caracterizando-se assim, uma 

importante representatividade da população da cidade do Rio de Janeiro. Freqüentam o Barra 

Shopping, mensalmente, cerca de 2,5 milhões de pessoas (www.barrashopping.com.br. acesso 

em 20/10/2002). O Shopping Rio Sul recebe 2 milhões (www.riosul.com.br. acesso em 

20/1 0/2002), enquanto que o Norte Shopping é freqüentado por 2,9 milhões de consumidores, 

em média, todo o mês (www.norteshopping.com.br. acesso em 20/10/2002). 

A amostra foi definida como não-probabilística por conveniência e julgamento (Samara & 

Barros, 1997). Por conveniência, considerando que esse método proporciona facilidade de 

contato do pesquisador com pessoas ao seu alcance, dispostas a responder ao pesquisador. Por 

julgamento, já que os consumidores que acabaram de adquirir produtos comercializados pela 

organização foram julgados como os reais sujeitos da pesquisa. Foi considerada uma amostra 

arbitrária de 120 pessoas entrevistadas. 

Selecionou-se para pesquisa, quanto à distribuição da amostra, a distribuição proporcional das 

seguintes cotas: 

I:l Barra Shopping, com 41 entrevistas; 

I:l Shopping Rio Sul, com 32 entrevistas e 

I:l Norte Shopping, com 47 entrevistas. 

Em entrevistas com gerentes e funcionários das lojas do O Boticário localizadas nesses 

centros comerciais ficou constatado que a proporção de sexo entre consumidores masculinos e 

femininos era de 10% e 90%, respectivamente. Essa proporção foi respeitada na amostra. 



12 

Quanto à faixa etária, considerando que esta se distribui em amplo espectro, foi 

desconsiderada na amostra. 

1.10 - Coleta de dados 

Na pesquisa de campo, foram aplicados formulários. As etapas componentes do processo de 

coleta de dados foram as seguintes: 

l.a Etapa: Estudo exploratório, através de pesquisa bibliográfica de literatura pertinente ao 

estudo, assim como na Internet para ampliar a coleta de dados sobre o assunto, como, por 

exemplo, as ações de responsabilidade social implementadas pelo O Boticário. 

2.a Etapa: Foi desenvolvido um formulário estruturado (vide Anexo I), visando à obtenção de 

informações que atendessem aos objetivos intermediários propostos, isto é, com o objetivo de 

constatar de que forma são as ações de responsabilidade social do O Boticário percebidas pelo 

seu público consumidor como motivadoras de decisão de compra. 

3.a Etapa: Aplicação de formulários piloto a um grupo de respondentes. 

4.a Etapa: Aplicação do formulário, para o que contou-se com o auxílio de duas pessoas. O 

formulário foi estruturado da seguinte forma: 

Questão 1: pergunta dicotômica, utilizada como filtro, com a finalidade de confirmar se o 

entrevistado é um contumaz consumidor dos produtos do O Boticário e, portanto, o sujeito da 

pesqUIsa. 

Questão 2: pergunta semi-aberta, procurando identificar, de forma espontânea, a principal 

motivação para a compra dos produtos do O Boticário. Se as ações sociais fossem a principal 

motivação às compras de seus produtos, é de supor-se que seriam mencionadas pelo 

consumidor na opção "outros". 

Questão 3: pergunta dicotômica que objetiva constatar o conhecimento do sujeito da pesquisa 

no que se refere às ações de responsabilidade social do O Boticário. 
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Questão 4: pergunta aberta, objetivando identificar a percepção do consumidor quanto a estas 

ações. 

Questão 5: pergunta aberta, visando caracterizar as ações pertinentes à percepção do sujeito 

que poderiam ser implementadas. 

Questões 6 e 7: perguntas dicotômicas que procuram confirmar os resultados obtidos em 

pesquisa anterior realizada pelo Instituto Ethos quanto à importância das ações de 

responsabilidade social como motivadora de compra. 

Questões 8 e 9: perguntas abertas no intuito de reforçar a suposição do estudo. 

1.11 - Tratamento dos dados 

A análise dos dados permitiu identificar, através das entrevistas, a correlação existente entre 

as ações de responsabilidade social e a motivação de compra. O tratamento foi realizado nas 

etapas que seguem: 

l.a Etapa: Foi elaborada uma tabulação simples para a padronização e codificação das 

respostas da pesquisa. 

2.a Etapa: Foram agrupadas, por similaridade, as respostas das perguntas abertas, procurando 

contextualizá-Ias para o objeto de estudo, ou seja, o da correlação entra as ações de 

responsabilidade social com a percepção do consumidor e conseqüente motivação de compra. 

1.12 - Limitações do método 

A metodologia escolhida para o estudo apresentou as seguintes dificuldades e limitações 

quanto à coleta e ao tratamento de dados: 

o Restrições quanto ao acesso aos locais de comercialização dos produtos relacionados às 

organizações estudadas. 

o Possibilidade de os sujeitos entrevistados não terem sido representativos da população. 
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o Ocorrência de comunicação social não previstas que talvez tenha contaminado as 

respostas dos respondentes, mascarando os resultados. 

o Falha na habilidade do pesquisador que pode ter influenciado na resposta do respondente. 

o Exigência de grande capacidade de abstração e rigor acadêmico, confrontando as próprias 

limitações do pesquisador. 

o Sendo assim, por se tratar de um estudo de caso, os resultados não deverão ser utilizados 

para quaisquer generalizações, pois se especificam para a empresa em foco. 
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2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Esse capítulo tratará do significado do termo "Responsabilidade Social", considerando sua 

abordagem histórica, suas características, a relação da empresa com todas as partes 

interessadas a ela ligadas, assim como os ganhos provenientes de sua aplicação. 

2.1 - O que é responsabilidade social 

Responsabilidade social é um conceito amplo que se relac·iona à obrigação de uma 

organização maximizar seus impactos positivos na sociedade enquanto mmlmlza seus 

impactos negativos. Segundo Motta (2000), restringir a análise do comportamento 

orgãiilzacional ao envolvimento na tarefa, nas interações grupais e nas circunstâncias da vida 

diária é desconhecer a estabilidade e a mudança no contexto social, as expectativas 

normativas, a regularidade das instituições e o significado da vida. Comportamentos e ações 

ocorrem no mundo social e são facilitados ou restringidos por circunstâncias sociais fora do 

controle de um indivíduo e da organização em que ele trabalha. 

As pessoas inserem-se ativamente na produção, tanto como indivíduos quanto como 

defensores de valores sociais, subordinando as empresas às comunidades. Hoje, condições 

sociais e econômicas mostram o cliente e a comunidade com maiores poderes sobre as 

organizações. Aumentou-se a consciência pública sobre os direitos do indivíduo, seu dever de 

participar do controle social e político e de sua potencialidade de influência na sociedade por 

valores humanos e sociais, contrapondo-se a valores típicos da produção como a eficiência 

dos investimentos econômicos. Acentuaram-se outros valores independentes de retornos 

financeiros imediatos, tais como qualidade de vida, solidariedade social e controles 

ambientais. 

Em virtude disso, a responsabilidade social empresarial tem interessado aos altos executivos 

das companhias. Em 2002, foi divulgado no Fórum Econômico Mundial realizado em Nova 

York, uma pesquisa de opinião, feita pela empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, 

que ouviu 1.161 executivos-chefes de corporações na Europa, Ásia e Américas. Esta pesquisa 

mostrou a importância crescente da responsabilidade social entre o empresariado: "r . .] 68% 

concordam que a responsabilidade social das empresas é vital para a lucratividade de todas 
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elas [ . .} 60% dos executivos não acreditam que a responsabilidade social corporativa deva 

assumir uma prioridade menor no atual clima econômico" (Passos, 2002: 5). 

Donnel1y et aI. (2000) afinnam que muitas empresas já optaram por assumIr 

responsabilidades para com os clientes, respondendo prontamente às reclamações, fornecendo 

infonnação completa e exata sobre o produto, implementando campanhas de publicidade 

absolutamente verdadeiras quanto ao desempenho do produto e assumindo um papel ativo no 

desenvolvimento de produtos que respondam às preocupações sociais dos clientes. Desta 

fonna, na perspectiva dos clientes, as empresas socialmente responsáveis devem, a princípio, 

investir pennanentemente no desenvolvimento de mecanismos de melhoria de confiabilidade, 

eficiência, segurança, e disponibilidade dos seus produtos e serviços, minimizando os 

possíveis riscos e danos à saúde que estes produtos ou serviços possam causar aos seus 

consumidores e à sociedade em geral. 

A publicidade das empresas, por exercer uma grande influência no comportamento da 

sociedade, passa a ser feita de fonna educativa, garantindo o uso dos produtos e serviços da 

empresa da maneira certa e infonnando corretamente os seus riscos potenciais, não criando 

expectativas que extrapolam o que está realmente sendo oferecido, e não provocando 

desconforto ou constrangimento a quem for recebê-la. 

Entretanto, responsabilidade social encerra mais do que o fornecimento de produto e serviços 

de qualidade e propaganda responsável. É também a prestação de contas ou a justificativa da 

própria atuação da organização perante seu ambiente. Durante muito tempo, isto foi 

entendido, em uma visão tradicional, como sendo apenas a prestação de contas do 

administrador quanto aos bens recebidos por ele. A empresa era vista apenas como uma 

entidade instituída pelos investidores e acionistas, com objetivo exclusivo de geração de 

lucros. 

Todavia, tal perspectiva não é mais aplicável. Uma empresa não se resume exclusivamente ao 

capital, e que sem os recursos naturais (matéria-prima) e as pessoas (conhecimento e mão-de

obra), ela não gera riquezas, não satisfaz às necessidades humanas, não proporciona o 

progresso e não melhora a qualidade de vida. Por isso, afinna-se que a empresa está inserida 

em um ambiente social, relacionando-se com as demais instituições e com os mais diversos 

públicos. Assim sendo, Daft (1999: 88) define a responsabilidade social como sendo "[ . .] a 
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obrigação da administração de tomar decisões e ações que irão contribuir para o bem-estar 

e os interesses da sociedade e da organização". 

Oded Grajew (2001), presidente do Instituto Ethos, uma das principais instituições 

responsáveis pela difusão do conceito de responsabilidade social na sociedade brasileira, 

define este conceito como uma atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Isto é, 

relaciona-se às interações da empresa com funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, 

governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Assim, os preceitos da responsabilidade 

social devem balizar todas as atividades empresariais. 

A intervenção dos diversos atores sociais exige das organizações uma nova postura, calcada 

em valores éticos que promovam o desenvolvimento sustentado da sociedade como um todo. 

A questão da responsabilidade social vai, portanto, além da postura legal da empresa, da 

prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de atitude, numa 

perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das relações e na geração de valor 

para todos. 

Sendo assim, será considerado a seguir, partindo inicialmente de uma abordagem histórica da 

responsabilidade social no mundo e no Brasil, seu papel como integradora da empresa com 

seu ambiente, composto de atores internos e externos à organização, assim como os ganhos 

pela aplicação dessa prática. 

2.2 - Uma abordagem histórica 

2.2.1 - A responsabilidade social no mundo 

Em 1899, Andrew Camegie, fundador do conglomerado U.S Steel Corporation, publicou o 

livro O Evangelho da Riqueza, que estabeleceu a abordagem clássica da responsabilidade 

social das grandes empresas. Sua visão baseava-se nos princípios da caridade e da custódia. O 

princípio da caridade defendia que os membros mais afortunados da sociedade ajudassem os 

menos afortunados, e o princípio da custódia, exigia que as empresas e os ricos se fossem 

como guardiões, ou zeladores, mantendo suas propriedades em custódia, para beneficio da 

sociedade. 
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Mais de 60 anos depois, esses princípios continuaram amplamente aceitos e as empresas 

americanas passaram a admitir que o poder traz responsabilidade. Até as companhias que não 

adotavam esses princípios, percebiam que, se não aceitassem as responsabilidades sociais por 

sua livre vontade, seriam forçadas por imposição do próprio governo. Acreditavam que 

reconhecer as responsabilidades sociais era questão de "auto-interesse esclarecido" (Stoner e 

Freeman, 1985: 72). 

Um outro conceito de responsabilidade social foi proposto por H. R. Bowen em 1953 e 

inspirou outras idéias sobre o tema. Este conceito defendia que os administradores de 

empresas deveriam ter o dever moral de "implementar as políticas, tomar as decisões ou 

seguir as linhas de ação que sejam desejáveis em torno dos objetivos e dos valores de nossa 

sociedade" (Bowen citado em Stoner e Freeman, 1985: 73). Este conceito, que via as 

empresas como um reflexo dos "objetivos e valores" sociais, estava em contraposição com os 

princípios da caridade e da custódia, que eram especialmente atraentes para os que tinham um 

interesse oculto em preservar o sistema de livre iniciativa com garantia de liberdade em 

relação a outras formas de pressão social. 

Mas houve o momento no qual estudiosos acreditavam que cabia ao governo, igrejas, 

sindicatos e organizações não-governamentais, e não às corporações, o suprimento das 

necessidades comunitárias através de ações sociais organizadas. Um dos principais 

proponentes desta idéia foi Milton Friedman: "Há uma, e apenas uma, responsabilidade 

social das empresas: usar seus recursos e sua energia em atividades destinadas a aumentar 

seus lucros, contanto que obedeçam as regras do jogo [ . .] fel participem de uma competição 

aberta e livre, sem enganos efraudes [ .. j" (Friedman citado em Stoner e Freeman, 1985: 73). 

Nas décadas de 1970 e 1980, a ética empresarial começou a desenvolver-se e a consolidar-se 

como campo de estudo. Filósofos entraram em cena, aplicando teoria ética e análise 

filosófica, com o objetivo de estruturar a disciplina ética empresarial. Conferências foram 

convocadas para discutir responsabilidade social e outras questões morais e éticas no mundo 

dos negócios. Surgiram centros com a missão de estudar estes assuntos. Seminários 

interdisciplinares reuniram professores de administração de empresas, teólogos, filósofos e 

empresários. 
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A doutrina se difundiu pelo mundo, tanto nos meios empresariais, quanto nos acadêmicos. Na 

Alemanha percebeu-se o rápido desenvolvimento do tema, com cerca de 200 das maiores 

empresas desse país, integrando os balanços financeiros aos objetivos sociais. Porém, a 

França é quem deu o passo oficial na fonnalização do assunto, sendo o primeiro país a obrigar 

as empresas a fazerem balanços periódicos de seu desempenho social no tocante à mão-de

obra e às condições de trabalho. 

A discussão sobre as questões éticas e morais nas organizações surgiu no final da década de 

1990, contribuindo para a definição de seu papel. O Sr. Kofi Annan, Secretário Geral da 

Organização das Nações Unidas - ONU, em janeiro de 1999, lançou o Compacto Global, 

solicitando aos dirigentes do mundo dos negócios que aplicassem um conjunto de princípios 

sobre os direitos humanos, trabalhistas e questões ambientais. 

No mês de junho de 2000, os Ministros da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento, OCED, aprovaram uma versão revisada das Diretrizes para Empresas 

Multinacionais - conjunto de instruções, adotado em 1976, que estabeleceu princípios 

voluntários e padrões de conduta de responsabilidade corporativa em áreas como meio 

ambiente, condições de trabalho e direitos humanos. Essas diretrizes revisadas cobrem as 

atividades de empresas multinacionais que operam em 29 países-membros da OCED. 

Em julho de 2001, reunida na cidade de Bruxelas, na Bélgica, a Comissão das Comunidades 

Européias, apresentou à comunidade internacional um Livro Verde sobre responsabilidade 

social com o seguinte título: "Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das 

empresas", visando lançar um amplo debate quanto às fonnas de promoção pela União 

Européia da responsabilidade social das empresas tanto a nível europeu como internacional. 

De 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002, aconteceu o 20 Fórum Social Mundial, FSM, em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante esses seis dias, movimentos sociais, organizações 

não-governamentais e cidadãos de todas as partes do planeta se reuniram para debater 

problemas, soluções e adotar estratégias comuns - da globalização e suas conseqüências, 

passando pela superação da pobreza, a proteção do meio ambiente, os direitos humanos, o 

acesso à saúde e à educação, a questão cultural e a responsabilidade social. 
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2.2.2 - A responsabilidade social no Brasil 

No Brasil, com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas - ADCE, a 

responsabilidade social começou a ser discutida ainda nos anos 60. Esta associação baseou-se 

na aceitação por seus membros de que uma empresa, além de produzir bens e serviços, possui 

também uma função social que se realiza em prol do bem-estar dos trabalhadores e da 

comunidade. Embora a idéia já motivasse discussões, apenas em 1977 mereceu destaque a 

ponto de ser tema central do 2° Encontro Nacional de Dirigentes de Empresas. 

Na década de 90, esse movimento de valorização da responsabilidade social empresarial 

ganhou forte impulso, através da ação de entidades não-governamentais, institutos de pesquisa 

e empresas sensibilizadas para a questão. O trabalho do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas - IBASE, na promoção do balanço social é uma de suas expressões e 

tem logrado progressiva repercussão. Sua história do IBASE se confunde com a trajetória 

pessoal do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, um de seus fundadores e principal 

articulador. 

Em 1992, o Banco do Estado de São Paulo - Banespa publicou um relatório completo 

divulgando todas as suas ações sociais; e a partir de 1993, várias empresas de diferentes 

setores passaram a divulgar o balanço social anualmente. Ainda no ano de 1993, Betinho e o 

IBASE lançaram a Campanha Nacional da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida com o apoio do Pensamento Nacional das Bases Empresarias - PNBE, marcando a 

aproximação dos empresários com as ações sociais. 

No ano de 1995, foi criado o Grupo de Institutos Fundações e Empresas - GIFE, a primeira 

entidade que genuinamente se preocupou com o tema da filantropia, cidadania e 

responsabilidade empresarial, adotando o termo cidadania empresarial às atividades que as 

corporações realizassem com vista à melhoria e transformação da sociedade. 

Em 1997, Betinho lançou uma campanha nacional a favor da divulgação do balanço social e 

com o apoio de lideranças empresarias, da Comissão de Valores Mobiliários, do jornal Gazeta 
'c<, 

Mercantil, de empresas (Banco do Brasil, U siminas, entre outras) e suas institilições 
" 

representativas (Firjan, Abrasca, Abamec, Febraban), a campanha suscitou uma série de 

debates através da mídia e em seminários, encontros e simpósios. Em novembro do mesmo 

1S18LIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 
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ano, novamente em parceria com a Gazeta Mercantil, o IBASE lançou o Selo do Balanço 

Social para estimular a participação das companhias. O selo, num primeiro momento, foi 

oferecido a todas as empresas que divulgaram o balanço social no modelo proposto pelo 

ffiASE. 

Em 1998, Oded Grajew fundou o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que 

serve como ponte entre os empresários e as causas sociais, objetivando disseminar a prática 

social através de publicações, experiências vivenciadas, programas e eventos para seus 

associados e para os interessados em geral, contribuindo para um desenvolvimento social, 

econômico e ambientalmente sustentável e incentivando a formação de uma nova cultura 

empresarial baseada na ética, princípios e valores. 

Em 1999, a adesão ao movimento social revelou-se nas 68 empresas que publicaram seu 

balanço social no Brasil. Entre os anos de 1999 e 2001, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA (2001) realizou a Pesquisa Ação Social das Empresas ", nas cinco regiões 

do Brasil, visando conhecer as ações sociais do setor empresarial nacional. 

No ano de 2000, para fortalecer o .movimento pela responsabilidade social no Brasil, o 

Instituto Ethos concebeu os Indicadores Ethos como um sistema de avaliação do estágio em 

que se encontram as práticas de responsabilidade social nas empresas. Além disso, o Ethos 

vem promovendo, anualmente, a realização da Conferência Nacional de Empresas e 

Responsabilidade Social no mês de junho, em São Paulo. A primeira, realizada em 2000, foi 

prestigiada por mais de 400 pessoas. Na Conferência de 2001, estiveram presentes 628 

pessoas, representando empresas, fundações, ONG's, instituições governamentais, centros de 

pesquisas e universidades. A Conferência Nacional 2002 teve como tema central a Gestão e o 

Impacto Social e considerou como a gestão socialmente responsável é incorporada nas 

diversas áreas e atividades das empresas e quais os impactos dessas ações na sociedade 

(Instituto Ethos, 2002). 

Feita a abordagem histórica da responsabilidade social, consideraremos suas características na 

seção a seguir. 



22 

2.3 - A responsabilidade social e suas características 

Segundo o modelo de Carrol (citado em Daft, 1999), a responsabilidade social da empresa 

pode ser subdividida conceitualmente em quatro tipos - econômico, legal, ético e 

discricionário (ou filantrópico). 

A responsabilidade econômica é o principal tipo de responsabilidade social encontrada nas 

empresas, que têm nos lucros sua maior razão de existência. Ter responsabilidade econômica 

significa produzir bens e serviços de que a sociedade necessita, a um preço que possa garantir 

a continuação das atividades da empresa, de forma a satisfazer suas obrigações com os 

investidores, ao mesmo tempo em que maximiza os lucros para seus proprietários e acionistas. 

Segundo Friedman (citado em Daft, 1999), esta é a única responsabilidade social que deve ser 

considerada pela empresa. 

A responsabilidade legal considera o comportamento mais adequado da empresa segundo o 

conceito da sociedade quanto ao atendimento das metas econômicas da organização, porém 

dentro da estrutura legal e das exigências legais, que são impostas pelos conselhos locais, 

assembléias legislativas estaduais e agências de regulamentação do governo federal. No 

mínimo, espera-se que as empresas sejam responsáveis pela observância das leis municipais, 

estaduais e federais, por parte dos seus funcionários (Daft, 1999). 

A responsabilidade ética inclui comportamentos ou atividades que a sociedade espera das 

empresas, mas que não são necessariamente codificados na lei e podem não servir aos 

interesses econômicos diretos da empresa (Daft, 1999). O comportamento antiético, que 

ocorre quando decisões permitem a um indivíduo ou empresa obter ganhos à custa da 

sociedade, deve ser eliminado. Para serem éticos, os tomadores de decisão das empresas 

devem agir com eqüidade, justiça e imparcialidade, além de respeitar os direitos individuais. 

A responsabilidade discricionária ou filantrópica é puramente voluntária e orientada pelo 

desejo da empresa em fazer uma contribuição social não imposta pela economia, pela lei ou 

pela ética (Daft, 1999). A atividade discricionária inclui fazer doações a obras beneficentes, 

contribuir financeiramente para projetos comunitários ou para instituições de caridade que não 

oferecem retornos para a empresa e nem mesmo são esperados. 
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Como foi visto, a idéia de responsabilidade social supõe que a corporação tenha não apenas 

obrigações legais e econômicas, mas também certas responsabilidades para com a sociedade. 

Em acréscimo, Montana e Charnov (1998) e Donnelly et aI. (2000) destacaram que da 

diferença entre a ausência de responsabilidade social, exceto da exigida por lei, e a adoção de 

uma postura socialmente responsável mais ampla, surgem três níveis diferentes de abordagem 

da responsabilidade social a serem adotadas como ações das empresas em relação às suas 

demandas sociais: a obrigação social - comportamento de negócio que reflete a 

responsabilidade econômica e legal da empresa, a reação social - comportamento exigido por 

grupos que têm uma participação direta nas ações da organização e a sensibilidade social -

que tem um comportamento antecipador, pró-ativo e preventivo. 

Na prática, uma empresa pode escolher qualquer posição. Ser socialmente reativo também 

implica a aceitação da obrigação social por parte da empresa. De igual modo, ser socialmente 

sensível requer ambos os comportamentos, o da obrigação social e o da reação social. Num 

certo sentido, os três significados referem-se a vários pontos de partida de expectativas e de 

desempenho econômicos normais nas empresas de negócios, como se verá a seguir: 

o A obrigação social caracteriza-se quando uma empresa tem comportamento socialmente 

responsável, procurando o lucro dentro das restrições legais impostas pela sociedade. Um 

gestor pode afirmar, segundo este ponto de vista, que cumpriu suas obrigações para com a 

sociedade ao criar bens e serviços em troca de lucros, dentro dos limites da lei. Esta 

perspectiva está associada ao economista Milton Friedman e seus seguidores (Donnely, et 

aI., 2000) que afirmam que uma empresa lucrativa beneficia a sociedade ao criar novos 

empregos, pagar salários justos e melhorar as condições de trabalho de seus funcionários, 

além de contribuir para o bem-estar público pagando seus impostos. 

o A reação social é a abordagem que considera as empresas como reativas. Pressionadas por 

grupos (associações comerciais, sindicatos, ativistas sociais, consumidores), as empresas 

reagem, voluntária ou involuntariamente, para satisfazer estas pressões. Empresas que 

adotam esta linha procuram atender a responsabilidades econômicas, legais e éticas. Se as 

forças externas exercerem pressão, os gerentes concordam em reduzir atividades 

eticamente questionáveis. O fator que leva muitas empresas a adotarem esta posição é o 

reconhecimento de que estas dependem da aceitação por parte da sociedade à qual 

pertencem, e que ignorar os problemas sociais pode ser destrutivo a longo prazo. 
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o A sensibilidade social ou pró-atividade social caracteriza-se por comportamentos 

socialmente responsáveis mais preventivos do que reativos e reparadores. Essa abordagem 

tomou-se largamente utilizada para referir atos que vão além da mera obrigação social e 

da reação social. Uma empresa socialmente sensível procura formas de resolver 

problemas sociais, ou seja, corresponde a uma empresa fortemente empenhada numa 

abordagem pró-ativa da responsabilidade social. Problemas futuros são previstos, e ações 

são tomadas para evitar o aparecimento do problema ou minimizar seus reflexos (Montana 

e Charnov, 1998). A perspectiva da sensibilidade social é a do significado mais lato de 

responsabilidade social. Coloca os gestores, e as suas organizações numa posição de 

responsabilidade, bem longe da tradicional perspectiva da mera preocupação com meios e 

fins econômicos. (Donnely et aI., 2000). 

Viu-se até aqui, uma abordagem histórica da responsabilidade social e suas características. 

Entretanto, o contexto no qual as decisões e ações de responsabilidade social ocorrem é 

dinâmico e complexo, envolvendo diversas partes interessadas (ou stakeholders) ligadas à 

empresa, como por exemplo: funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, investidores, 

governos, concorrentes e comunidade. A seguir será considerada essa relação e suas possíveis 

implicações. 

2.4 - A responsabilidade social da empresa e seus stakeholders 

As novas exigências para a manutenção da competitividade das empresas vêm trazendo para a 

gestão implicações de cunho mais amplo, que fazem com que as oportunidades de negócio 

oferecidas pelas atuais condições econômicas gerem forte demanda por um novo contrato 

social global (Kreitlon e Quintella, 2001). 

o conceito de responsabilidade social das empresas vem se consolidando de forma 

multidimensional e sistêmica, buscando interdependência e interconectividade entre os 

diversos stakeholders ligados direta ou indiretamente ao negócio da empresa (Ashley et aI, 

2000; Ashley, 2001) e estabelecendo uma visão de redes de relacionamento desenvolvidas a 

partir de padrões de conduta aplicáveis à totalidade das atividades da empresa, ou seja, ao 

planejamento e à implementação das atividades existentes inerentes ao negócio. 
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A importância da incorporação da dimensão social na forma de gerir as empresas está sendo 

bastante difundida e a gestão empresarial que tem como referência apenas os interesses dos 

seus sócios e acionistas, revela-se insuficiente no novo contexto. Segundo Daft (1999), a 

responsabilidade social de uma empresa deve também considerar todas as relações e práticas 

existentes entre as chamadas partes interessadas ligadas à organização - os stakeholders, que 

são qualquer grupo dentro ou fora da organização que tem interesse no desempenho da 

organização. Cada parte interessada tem um critério diferente de reação porque tem um 

interesse diferente na organização. 

Assim, a responsabilidade social associa-se a um conjunto de políticas, práticas, rotinas e 

programas gerenciais que perpassam por todos os níveis e operações do negócio e que 

facilitam e estimulam o diálogo e a participação permanentes com os stakeholders, de modo a 

corresponder às expectativas dos mesmos. Há interação entre os diversos agentes sociais, 

abarcando os aspectos econômicos, como vêm acontecendo classicamente na administração e 

também relações de confiança e normas éticas (Ashley, 2001). Kreitlon e Quintella (2001:06) 

ressaltam que H ••• cada grupo de interesse tem direito a não ser tratado como um simples 

meio, mas deve, ao contrário, participar ou pelo menos ser levado em conta por ocasião das 

decisões relativas aos rumos da firma na qual ele tem um interesse". 

o comprometimento da empresa com o comportamento ético e o desenvolvimento econômico 

que melhore a qualidade de vida dos empregados, da comunidade e da sociedade como um 

todo, sem comprometer as gerações futuras, fundamenta-se em políticas e diretrizes para os 

mais diversos stakeholders, e requer um compromisso de toda a organização, envolvendo 

todos os níveis hierárquicos, da alta administração ao nível operacional, afetando toda a 

estrutura organizacional, uma vez que pressupõe novos conceitos, valores e técnicas 

gerenciais. Portanto, necessita ser incorporada à estratégia da empresa, refletida em desafios 

éticos nas dimensões econômica, ambiental e social para otimizar as oportunidades de 

negócio (Zadek, 1998). Figueiredo e Zambom (1998) destacam que: 

"Todos os elementos ou níveis de uma cadeia executam funções importantes, 
cujos respectivos desempenhos determinam de forma interdependente o 
desempenho do sistema como um todo. Portanto, trata-se de uma situação 
constituída por um conjunto de agentes decisores em que o resultado tanto 
geral quanto para cada um dos particulares, depende das decisões tomadas 
por todos". (Figueiredo e Zambom, 1998:31) 
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Também, segundo Guedes (2000), uma empresa exerce plenamente sua responsabilidade 

social empresarial quando possui uma gestão eficaz de responsabilidade social tanto com 

relação ao seu público interno (beneficiários internos), quanto ao externo (beneficiários 

externos). Melo Neto e Fróes (citados em Guedes, 2000: 42) reforçam o conceito de 

responsabilidade social interna como aquela que ''focaliza o público-interno da empresa, seus 

empregados e seus dependentes, ou seja, os beneficiários internos da empresa sem os quais a 

organização não pode sobreviver". 

Por sua vez, Maignan (1999) propõe uma definição de cidadania empresarial que integra a 

modelo de Carroll (1979) para a performance social corporativa e seus respectivos quatro 

tipos de responsabilidade (econômica, legal, ética e discricionária), com o conceito de 

stakeholder management (pela definição adotada por Clarkson, 1995), chegando a uma 

definição segundo a qual cidadania empresarial é a extensão pela qual as organizações 

atendem às suas responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias, exigidas por 

seus diversos stakeholders. 

Segundo este raciocínio, a responsabilidade social da empresa está estritamente ligada ao tipo 

de seu relacionamento com os seus interlocutores. A natureza desta relação vai depender 

muito das políticas, valores, cultura e, sobretudo, da visão estratégica que prevalecem no 

centro da organização e no atendimento à essas expectativas. Assim, de acordo com Martinelli 

(2000), há desde as empresas que tratam seus parceiros de modo relativo, limitando-se a 

resolver conflitos, até aquelas que buscam estrategicamente otimizar as relações com todos, 

definindo claramente políticas e linhas de ação em relação a cada um deles. 

Assim sendo, um sistema de avaliação do estágio em que se encontram as práticas de 

responsabilidade social nas empresas e o grau de comprometimento destas com as ações 

sociais deve levar em conta os efeitos de suas ações sobre todas as partes interessadas. Como 

forma de explorar esta análise apresentam-se a seguir as responsabilidades sociais que uma 

gestão empresarial deve considerar nas relações com as chamadas partes interessadas, ou 

stakeholders. 
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2.4.1 - A responsabilidade social da empresa e seus acionistas e investidores 

A gestão da empresa tem, perante os acionistas e investidores, a responsabilidade de utilizar 

os recursos do negócio comprometendo-se com atividades desenvolvidas para aumentar os 

seus lucros, dentro das restrições legais impostas pela sociedade, além de revelar, totalmente e 

com exatidão, a utilização dos recursos da empresa e os resultados dessa utilização. A lei 

garante aos acionistas o direito à informação de natureza financeira e estabelece a sua 

divulgação pública. O direito fundamental de um acionista não é apenas ter garantido um 

lucro, mas também a informação que possa suportar uma decisão de investimento prudente. A 

última ação que um acionista pode empreender é vender as ações e deixar de ter participação 

como proprietário. 

Alguns estudiosos argumentam que a única responsabilidade social da gestão é agIr em 

beneficio dos seus acionistas, respeitando os limites legais. Estes autores defendem que 

qualquer ação da gestão que vá para além do comportamento socialmente obrigatório de 

beneficio de outro grupo que não os acionistas constitui uma violação da responsabilidade da 

gestão e, portanto, da responsabilidade social. 

Entretanto, entre os argumentos a favor da responsabilidade social corporativa, na linha 

instrumental, afirma-se que existe uma relação positiva entre o comportamento socialmente 

responsável e a performance econômica da empresa. Desta forma, atuar de maneira 

responsável repercutiria em vantagem competitiva para a organização. A vantagem financeira 

para a empresa poderia ser explicada pelo fato de que com uma atuação socialmente 

responsável, ela estaria agindo pró-ativamente e, desta forma, tendo uma maior consciência 

sobre as questões sócio-culturais e ambientais dos seus mercados de abrangência, seria capaz 

de diferenciar seus produtos em relação aos concorrentes menos responsáveis socialmente e 

poderia antecipar e evitar ações governamentais restritivas a suas atividades. Contudo, a 

demonstração disto é dificil, pois há pouco consenso sobre a forma de medir a 

responsabilidade social e de como esta pode estar relacionada com medidas desempenho, tais 

como lucro e preços das ações, que são as preocupações dos acionistas. 

Considerando que uma empresa com imagem e marca reforçada, através de atuação· 

socialmente responsável, aproxima-se positivamente da comunidade pode-se deduzir que, 

tomando-se mais conhecida, a empresa venderá mais e que, ao vender mais, suas ações, no 
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caso de companhias de capital aberto, serão mais valorizadas em bolsa. E a boa imagem na 

comunidade não é tudo que empresas socialmente responsáveis estão conseguindo. Grajew 

(2000) em entrevista para a Revista Época aponta: 

"Estatísticas mostram que empresas socialmente responsavels são mais 
lucrativas, crescem mais e são mais duradouras. A página da Dow Jones na 
Internet traz um levantamento que compara a lucratividade dessas empresas 
com a média da Dow Jones. A rentabilidade das socialmente responsáveis é 
o dobro da média das empresas da Bolsa de Nova York" (Grajew, 2000: 55). 

o Dow Jones Sustainability Group lndex, criado em setembro de 1999, disponibiliza um 

indicador geral das empresas que criam valor a longo prazo para os acionistas, considerando o 

desenvolvimento econômico, ambiental e social nas decisões sobre novas oportunidades de 

negócio e no gerenciamento das empresas. O índice vem revelando a existência de um grande 

mercado em ascendência formado principalmente por fundos públicos e privados dispostos a 

investir em empresas com elevada conduta social (Seabra, 2001; Stivaletti, 2002). 

Esta tendência também está acontecendo no Brasil. Boas ações começam a dar lucro no Brasil 

e a valorizar os papéis de companhias que incluem entre suas atividades preocupações com o 

meio ambiente, governança corporativa e atividades sociais, a exemplo de mercados mais 

desenvolvidos. O Fundo Ethical, primeiro fundo de investimento socialmente responsável do 

mercado brasileiro, lançado em setembro de 2001 pelo Banco Real / ABN AMRO Bank, por 

exemplo, obteve resultado acumulado de 20,3% entre 1° de novembro de 2001 a 19 de 

dezembro de 2001. Somente, em dezembro de 2001, o lucro já somava 3,4% até o dia 19 

(Karam, 2001). 

O diretor executivo do ABN Arnro Asset Management, Luiz Maia, em reportagem para o 

Jornal Valor Econômico, ressalva que este resultado do fundo coincidiu com a recuperação da 

bolsa, mas acredita que a prática de investimentos que passam por um filtro ético se consolida 

no Brasil. Em países como os Estados Unidos, de cada US$ 8 investidos, segundo ele, US$ 1 

já é canalizado para empresas socialmente responsáveis (Karam, 2001). De acordo com Maia, 

o Ethical é fruto de observação do mercado, onde "os investidores são movidos não apenas 

pelo tamanho de seu bolso, mas também por seus valores" (Karam, 2001). Luiz Maia, em 

entrevista para Miriam Karam, complementa: "Queremos mostrar para o investidor que essas 

empresas têm sucesso e devem se sustentar ao longo dos anos, porque têm visão do 

futuro". (Karam, 2001). 



29 

Além disso, o investidor estrangeiro já reconhece que empresas socialmente responsáveis têm 

sucesso e até preferem investir nestas empresas. Conforme a reportagem "Exigências 

Internacionais", publicada no Jornal do Brasil, em 26/12/2001, os investidores internacionais 

estão de olho nos indicadores sociais das empresas brasileiras. Dados como receita líquida ou 

o lucro operacional continuam relevantes, mas para exportar ou conseguir financiamento 

externo é cada vez mais premente que as firmas cumpram seu papel social. Rosângela Bacima 

Quilici, gerente geral do Instituto Pão de Açúcar, diz nesta reportagem que as empresas 

socialmente responsáveis atraem mais investidores, são mais valorizadas e têm mais 

credibilidade, porque são vistas como empresas que não estão só explorando. Os resultados 

obtidos até aqui sugerem que a ética empresarial gera lucros para a empresa, para os 

acionistas e para os investidores. 

2.4.2 - A responsabilidade social da empresa e seus empregados 

A gestão empresarial pode limitar-se a assumir o mínimo de responsabilidades para com os 

empregados, respeitando apenas as obrigações legais relativas à relação empregado

empregador, isto é, às condições fisicas de trabalho (particularmente, as questões de 

segurança e saúde), à fixação de salários e tempos de trabalho, sindicatos e sindicalização, e 

outras análogas. Seu objetivo é induzir a gestão a criar locais de trabalho seguros e 

produtivos, nos quais os direitos civis básicos dos empregados não sejam postos em causa. 

Para além destas responsabilidades, a prática empresarial moderna de beneficios 

complementares - fundos de reforma, seguros de saúde, de hospitalização e contra acidentes -

alargou o leque das atividades socialmente obrigatórias. Por vezes, estas práticas são respostas 

à pressão concertada dos empregados, desenvolvida normalmente através da ação dos 

sindicatos. 

Contudo, uma empresa socialmente responsável deve ir além do simples cumprimento das leis 

trabalhistas, procurando alinhar os seus objetivos estratégicos aos interesses dos seus 

funcionários. Segundo Fróes e Francisco Neto (1999: 85), a responsabilidade social interna 

compreende as seguintes ações: 

"(a) investimentos no bem-estar dos empregados e seus dependentes 
(programas de remuneração e participação nos resultados, assistência 
médica, social, odontológica, alimentar e de transporte); 

(b) investimentos na qualificação dos empregados (programas internos de 
treinamento e capacitação e programas de financiamento de cursos externos, 
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regulares ou não, realizados por seus funcionários com vistas a sua maior 
qualificação profissional e obtenção de escolaridade mínima) ". 

Também, segundo Hannan & Hormann (1997: 31): 

"[ . .] Numa sociedade tecnologicamente avançada, na qual a produção de 
bens e serviços em quantidades suficientes pode ser controlada com 
facilidade, o emprego existe para o autodesenvolvimento e a preocupação 
com a produção de bens e serviços passou a ser apenas secundária". 

Desta forma, uma organização deve investir no desenvolvimento pessoal e individual de seus 

empregados, na melhoria das condições de trabalho, no relacionamento interno e no incentivo 

a participação dos empregados nas atividades da empresa, respeitando a cultura, as crenças, a 

religião e os valores de cada um. A empresa socialmente responsável em relação ao público 

interno deve ainda impedir qualquer tipo de discriminação ao oferecer oportunidades, 

garantindo direitos iguais para todos aqueles que estiverem concorrendo a uma vaga de 

trabalho, recebendo um treinamento e sendo avaliados, remunerados e promovidos. 

É de supor-se que a responsabilidade social com seu público interno possibilita a criação, na 

empresa, de um ambiente de trabalho saudável, que resulta em maior produtividade, 

comprometimento e motivação. A empresa com isso aumenta sua capacidade de recrutar e 

manter talentos, fator chave para seu sucesso numa época em que criatividade e inteligência 

são recursos cada vez mais valiosos. 

2.4.3 - A responsabilidade social da empresa e seus fornecedores 

Não há como denominar uma empresa como socialmente responsável se o seu fornecedor atua 

de forma ambientalmente agressiva ou utiliza padrões de conduta anti éticos, bem como se o 

seu distribuidor pratica discriminação racial ou não apresenta condições mínimas de 

segurança no trabalho. Haja vista as campanhas de boicote que sofreu a Nike, por diversas 

organizações não-governamentais de todo o mundo, em protesto pelas condições de trabalho 

apregoadas pelos fornecedores. Wood e Zuffo (2001) afirmam que as organizações estão 

deixando de ser sistemas relativamente fechados para tomarem-se sistemas cada vez mais 

abertos. Suas fronteiras estão se tomando mais permeáveis e, em muitos casos, difíceis de 

identificar. 
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Assim, empresas socialmente responsáveis devem utilizar critérios de comprometimento 

social e ambiental na hora selecionar seus parceiros e fornecedores, considerando, por 

exemplo, o código de conduta destes em questões como relações com os trabalhadores ou 

com o meio ambiente. Os valores do código de conduta da empresa devem ser difundidos por 

toda a sua cadeia de fornecedores, empresas parceiras e terceirizadas, buscando disseminar 

valores e contratar ou interagir com empregados terceirizados que valorizem os mesmos 

conceitos sociais que os seus funcionários. Da mesma forma, deve-se exigir para com os 

trabalhadores terceirizados condições semelhantes às de seus próprios empregados, cabendo à 

empresa evitar que ocorram terceirizações em que a redução de custos seja conseguida pela 

degradação das condições de trabalho e das relações com os trabalhadores. 

As empresas socialmente responsáveis devem também tomar consciência do papel que 

efetuam sobre toda a cadeia de fornecedores, atuando no desenvolvimento dos elos mais 

fracos e na valorização da livre concorrência, devendo evitar, desta forma, a imposição de 

arbitrariedades comerciais nas situações onde exista profundo desequilíbrio de poder 

econômico/político entre empresa-cliente e fornecedores, particularmente nos casos de micro, 

pequeno e médio porte. Essas políticas sociais inovadoras, no que diz respeito ao 

relacionamento com os fornecedores, podem ser observadas, por exemplo, na Natura, que 

incluiu em seus contratos com os fornecedores, uma cláusula que estabelece a possibilidade 

de rompimento de relações comerciais caso haj a desrespeito ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Rittner, 2002). 

A seleção dos fornecedores já não deve se processar exclusivamente através da apresentação 

de propostas competitivas. Além de se respeitar os contratos, as relações com parceiros de 

alianças ou de empresas comuns e franqueados são igualmente importantes. A longo prazo, a 

consolidação dessas relações poderá resultar em expectativas, preços e termos eqüitativos, a 

par de uma entrega confiável e de qualidade. Além disso, fornecedores que competem com 

uma estratégia de alta qualidade são, com freqüência, mais sensíveis aos insumos que 

adquirem, monitorando com maior intensidade os fatores que lhes transferem prestígio para 

reforçar sua estratégia de qualidade. 
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2.4.4 - A responsabilidade social da empresa e a comunidade 

Conforme já considerado, para Melo Neto e Fróes (citados em Guedes, 2000), as empresas 

que atuam na área social são vistas pelos consumidores com admiração e respeito. Destarte, 

essas organizações vêem a necessidade de mudanças em suas estratégias para que possam 

atender as demandas sociais que se colocam em seu ambiente de atuação. O atendimento a 

essas demandas recebe uma classificação elaborada por de Davidson (citado em Correa e 

Ferreira, 2000), que inclui o atendimento à comunidade através de ações caritativas e doações 

financeiras. 

Fróes e Francisco Neto (1999) dizem ainda, que o exercício da cidadania empresarial 

pressupõe duas dimensões: a gestão da responsabilidade social interna e a externa, sendo esta 

última compreendida através de ações sociais nas áreas de educação, assistência social, saúde 

e ecologia. Ações que, na maior parte das vezes, estão voltadas para comunidades próximas 

da empresa. Assim, como a comunidade na qual as empresas estão inseridas oferecem 

recursos para as empresas, como os empregados, parceiros e fornecedores, que tomam 

possível a execução das suas atividades corporativas, o investimento na comunidade, através 

da participação em projetos sociais promovidos por organizações comunitárias e ONG's, além 

de uma retribuição, é uma própria maneira de melhorar o desenvolvimento interno e externo 

da organização. 

Muitas empresas empenham-se em causas das comunidades locais com o apoio de ações de 

promoção ambiental, o recrutamento de pessoas vítimas de exclusão social, parcerias com 

comunidades e donativos para ações de caridade. As empresas podem fazer o aporte de 

recursos, direcionando-os para a resolução de problemas sociais específicos para os quais se 

voltam entidades comunitárias e ONG's ou pode também desenvolver projetos próprios, 

mobilizando suas competências para o fortalecimento da ação social e envolvendo seus 

funcionários e parceiros na execução e apoio a projetos sociais da comunidade. 

Deve-se considerar, no entanto, que para que a destinação de verbas e recursos a instituições e 

projetos sociais tenha resultados mais efetivos, estas devem estar baseadas numa política 

estruturada da empresa, com critérios pré-definidos. Um outro aspecto relevante é que a 

garantia de continuidade das ações de responsabilidade social pode ser reforçada pela 

constituição de institutos, fundações ou fundos sociais. 
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2.4.5 - A responsabilidade social da empresa e a concorrência 

A responsabilidade legal considera o comportamento mais adequado da empresa segundo o 

conceito da sociedade quanto ao atendimento das metas econômicas da organização, porém 

dentro da estrutura legal e das exigências legais, que são impostas pelos conselhos locais, 

assembléias legislativas estaduais e agências de regulamentação do governo federal. No 

mínimo, espera-se que as empresas sejam responsáveis pela observância das leis municipais, 

estaduais e federais, por parte dos seus funcionários (Daft, 1999). Sendo assim, para ser 

considerada socialmente responsável no aspecto da concorrência a empresa deve evitar 

práticas monopolistas e oligopolistas, dumping e formação de trustes e cartéis, buscando 

sempre fortalecer a livre concorrência de mercado. 

A qualidade dos produtos e servIços devem ser os vetores soberanos para influenciar o 

mercado, sendo caracterizados como crime e concorrência desleal as práticas de difamação, 

disseminação de inverdades e maledicências, sabotagens, espionagem industrial, contratação 

de funcionários de concorrentes para obtenção de informações privilegiadas. A empresa não 

deve, portanto, realizar quaisquer ações ilícitas e imorais para a obtenção de vantagem 

competitiva ou que visem o enfraquecimento/destruição de concorrentes, devendo manter 

com estes um relacionamento orientado por padrões éticos, de forma a não conflitarem com 

os interesses das demais partes interessadas, em especial os clientes e consumidores finais. 

Até aqui, considerou-se o papel da responsabilidade social como integradora da empresa com 

seu ambiente - ou "stakeholders". A seguir, serão apresentados os possíveis ganhos por sua 

aplicação. 

2.5 - Ganhos empresariais com a responsabilidade social 

Mesmo num momento de cnse, afirma Uras (1999), a responsabilidade social deve ser 

enfocada na gestão empresarial, cada vez com mais ênfase, não somente por considerações de 

natureza ética, mas também porque é um bom negócio. O autor cita os beneficios advindos de 

uma orientação empresarial ética e com responsabilidade social: 

"Uma organização ética ganha confiança do mercado e, no cenário atual 
globalizado a reputação e confiança são grandes vantagens competitivas. As 
organizações confiáveis atraem a lealdade de clientes, que deve ser um dos 
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fatores mais procurados em qualquer relacionamento... Internamente uma 
organização ética e com Responsabilidade Social possibilita a criação de um 
ambiente que suporta e estimula a criatividade e a ausência de medo para 
assumir responsabilidades, podendo responder mais rápida e eficientemente 
às demandas dos clientes. Quanto as organizações estão perdendo com as 
táticas que seus funcionários usam para proteger-se motivados pela falta de 
transparência da alta direção e de confiança na gestão empresarial? " (Uras, 
1999: 59) 

Observando os pontos comuns dos discursos daqueles que se colocam a favor da atuação 

socialmente responsável, pode-se constatar que, dentre as vantagens obtidas pela organização, 

destacam-se os beneficios mercadológicos e de imagem. Os argumentos citados pelos autores 

também dizem respeito à sobrevivência da empresa, a preservação da imagem pública 

favorável e a busca do diferencial competitivo. Outra questão relevante em suas 

argumentações é de que uma empresa que deseja ter uma imagem pública positiva deve 

demonstrar interesse pelos objetivos sociais da comunidade. 

Na mesma medida em que o empresariado toma consciência dessas vantagens, reforçam-se os 

motivos para a prática de ações socialmente responsáveis. Além disso, não se pode negar que, 

no contexto de carência social, os setores beneficiados com os projetos sociais têm, em 

alguma medida, seus problemas amenizados. 

"Embora as empresas não tenham responsabilidade primária na resolução 
de certos problemas sociais, elas têm a obrigação de reconhecer os 
problemas sociais e contribuir ativamente para saná-los. Como qualquer 
cidadão, ela se beneficiará de uma sociedade melhor".(Davis citado por 
Guimarães, 1984: 216). 

Dentro deste contexto de exigências cada vez maiores em relação às empresas e seus valores 

éticos, da possibilidade de vantagens competitivas dentro do mercado e da importância de se 

gerar desenvolvimento com sustentabilidade, as organizações têm procurado trabalhar com 

ações sociais de diversas formas e áreas. Cada vez mais, valoriza-se a consciência de que uma 

gestão socialmente responsável pode trazer inúmeros beneficios às empresas. Em muitos 

depoimentos e pesquisas, a responsabilidade social aparece como responsável pelo apoio da 

sociedade e dos consumidores, pela preferência de investidores internacionais, por um espaço 

crescente aberto pela mídia, por um bom clima organizacional, pelo recrutamento e retenção 

de pessoas talentosas. 
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Em adendo, Guedes (2000) afinna que se pode considerar que o retorno social institucional 

empresarial se concretiza também através dos seguintes ganhos para a empresa: 

1:1 em imagem e em vendas, pelo fortalecimento e fidelidade à marca e ao produto; 

1:1 aos acionistas e investidores, pela valorização da empresa na sociedade e no mercado; 

1:1 em retorno publicitário, advindo da geração de mídia espontânea; 

1:1 em tributação, com as possibilidades de isenções fiscais em âmbitos municipal, estadual e 

federal para empresas patrocinadoras ou diretamente para os projetos; 

1:1 em produtividade e pessoas, pelo maior empenho e motivação dos funcionários e 

1:1 em ganhos sociais, pelas mudanças comportamentais da sociedade. 

Também para Guedes (2000), uma empresa que age com responsabilidade social consegue 

aumentar suas relações com os stakeholders e também a exposição em mídia espontânea: 

"Quando uma empresa atua com responsabilidade social aumenta o seu 
relacionamento com diversos públicos relevantes (clientes atuais e em 
potencial, opinião pública, acionistas, investidores, fornecedores, 
funcionários, governo), aumenta a exposição positiva em mídia espontânea 
onde seus produtos, serviços e marca ganham maior visibilidade e possível 
aceitação." (Guedes, 2000: 57). 

A responsabilidade social empresarial realmente traz ganhos expressivos para as empresas, 

confonne a pesquisa "Estratégias de empresas no Brasil: atuação social e voluntariado", do 

Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor da Universidade de São Paulo, 

CEATS-USP, do qual participaram 273 companhias privadas e estatais (pequenas, médias e 

grandes), de nove estados e do Distrito Federal, e realizada entre os meses de fevereiro e 

junho de 1999: 

"Investir em ações sociais melhora em 79% a imagem institucional da 
empresa e amplia em 74% suas relações com a comunidade. A motivação e 
produtividade dos funcionários crescem 34%; melhora o envolvimento do 
funcionário com a empresa em 40%, ao mesmo tempo em que contribui para 
o desenvolvimento de conhecimentos, técnicas e habilidades dos funcionários 
em 52%". (Fischer e Falconer, 1999: 39-40). 
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Percebe-se que algumas das atitudes empresariais que influenciam fortemente a imagem 

organizacional são as ações que a empresa faz, voltadas para a sociedade. Ações que visam 

amenizar problemas sociais produzem um grande impacto na formação da imagem 

empresarial. Estamos na era do consumidor e ele está buscando qualidade e responsabilidade. 

Com a necessidade de conquistar o "consumidor cidadão", as empresas precisam desenvolver, 

cada vez mais, uma reputação empresarial de ética e responsabilidade social. 

Entretanto, benefícios de imagem, vendas, mídia e fiscais, não são os únicos ganhos para as 

empresas que atuam em ações socialmente responsáveis. A empresa socialmente responsável 

fortalece também o trabalho do endomarketing por ganhar a admiração de seu público interno 

- funcionários e colaboradores. 

Finalmente, destaca-se o retomo social, que corresponde ao lucro social ou aos ganhos sociais 

gerados pela ação empresarial socialmente responsável para a sociedade, propriamente dita. 

Os ganhos sociais podem ser identificados de diversas formas, como, por exemplo, pelas 

novas frentes de oportunidades abertas às empresas para assumirem seu papel de intervenção 

social em conjunto com os demais setores da economia. (nesse sentido é importante que a 

sociedade perceba que o governo não vai resolver sozinho os problemas do país), pela 

mudança de atitude da comunidade frente aos problemas do país evitando-se a divisão entre 

público e privado e ainda, pela melhoria das condições de vida da comunidade, sendo o ganho 

social mais visível e importante destes três. 

Considerou-se nesse capítulo vários conceitos sobre responsabilidade social, tais como sua 

abordagem histórica - no Brasil e no mundo, seu papel como integradora da empresa com seu 

ambiente, composto de atores internos e externos à organização, assim como os ganhos pela 

aplicação dessa prática. Demonstrou-se que comprometimento social deixou de ter uma 

conotação puramente filantrópica e ganhou dimensão estratégica para as empresas, uma 

espécie de garantia de sucesso econômico no longo prazo. E que, atualmente, uma das 

condições para a empresa obter lucro e ser competitiva é relacionar sua marca a conceitos e 

valores éticos. Dessa forma, a gestão socialmente responsável é o fator que pode contribuir 

para a evolução da imagem corporativa. Assunto a ser tratado no capítulo a seguir. 
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3. A IMAGEM CORPORATIVA 

Percebendo que construir e manter uma imagem é mais fácil que consertar danos a ela 

causados, empresários e executivos de todo o mundo têm investido - como já abordado no 

capítulo anterior - na adoção de práticas e políticas socialmente responsáveis, no que se 

configura a mais nova ferramenta do marketing corporativo. Empresas cuja imagem é tida 

como positiva conseguem melhor receptividade às suas ações no ambiente onde atuam, ao 

contrário das que não são dessa forma percebidas. Nesse capítulo serão considerados o 

conceito de imagem corporativa e o processo de percepção desta imagem. 

3.1 - Conceitos de imagem corporativa 

o ponto inicial para o entendimento do que seja imagem, é a definição do seu conceito. Para 

Sapiro (1993: 46), imagem é mais que simples crença é "a soma de crenças, idéias e 

impressões que se tem do objeto". 

Segundo Marcondes (2000), o conceito de imagem surgiu em 1955 e estava vinculado, 

inicialmente, à marca, a partir da constatação de que os consumidores compram, não somente 

por seus atributos e funções fisicas, mas também devido aos seus significados. 

Posteriormente, esse conceito foi ampliado para questões mais amplas do que objetos que se 

compram e vendem, para abranger aquelas ligadas a uma infinidade de relações da empresa 

com seus públicos e seu trato com seu ambiente. Harris (1958), identificando os tipos de 

imagens, discriminou a imagem corporativa como sendo a mais complexa devido a todos os 

fatores envolvidos na sua construção, pois corresponde à visão que o ambiente tem da 

organização, seu modus operandi neste ambiente. 

A imagem corporativa constitui algo complexo. É o resultado das mensagens que a empresa 

comunica aos seus clientes por meio de sua propaganda, das notícias veiculadas pela mídia, 

seu nome corporativo e do logotipo expostos em prédios, veículos e embalagens, do 

atendimento dado aos seus clientes e prospectos, das ações de responsabilidade social com 

seus stakeholders, entre tantas outras coisas, pequenas ou não, que permitem a um indivíduo 

associar uma imagem - boa, ruim ou simplesmente neutra - a uma empresa. 
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Uma corporação que apresente uma boa imagem é aquela que toma atitudes politicamente 

corretas, como se personificasse um conhecido por quem se sente carinho e se alimentem 

expectativas. Para McKenna (citado por Talarico, 1998), este envolvimento com a imagem de 

uma empresa, ou produto, resulta em um relacionamento de sucesso e, conseqüentemente, em 

uma marca de prestígio. Quando o trabalho de construção de uma imagem é bem feito, 

algumas marcas podem até mesmo se recusar a morrer, porque elas estão gravadas na mente 

do consumidor, apesar de não existirem mais no mercado. 

Segundo Hooley et aI. (2001), os ativos baseados no cliente são aqueles ativos da empresa, 

reais ou imaginários, valorizados pelo cliente em potencial. Freqüentemente eles existem na 

mente do cliente e são essencialmente intangíveis por natureza. Um dos ativos de maior 

importância que uma empresa possui é sua reputação ou imagem. O nome da empresa é um 

ativo em todos os produtos em que é claramente identificado. Na verdade, em muitos casos 

quando a imagem positiva da empresa se converte em um ativo, ela se converte em marca 

para uso em uma ampla variedade de produtos. Entretanto, quando a imagem e a reputação de 

uma empresa tomam-se um ativo negativo ou passivo, isso pode ir muito além do que os 

clientes pensam sobre a qualidade do produto. 

Uma imagem favorável e bem conhecida é um patrimônio para qualquer organização, tendo 

em vista o impacto que causa sobre a visão que o seu ambiente tem de suas operações em 

todos seus aspectos. Se uma imagem favorável da organização comunica expectativas 

positivas e toma o mercado mais perceptivo e receptivo às suas ações, pode-se deduzir que 

uma imagem negativa tem um efeito similar, mas em direção oposta, e que uma imagem 

neutra ou desconhecida pode não causar dano algum, porém tampouco toma mais eficazes os 

efeitos da comunicação corporativa. Sendo assim, pode-se considerar a imagem como um 

filtro que influencia a percepção das operações da empresa. 

A imagem, portanto, é a realidade percebida. Sendo assim, o desenvolvimento da imagem 

corporativa deve basear-se na percepção dessa realidade. Sapiro (1993), que estudou esse 

fenômeno e analisou a sua importância no entendimento do comportamento humano e, 

particularmente, do ser humano como consumidor, atesta sua influência para o desempenho 

bem sucedido das organizações. A idéia é que a imagem está por trás de qualquer ação e que o 

comportamento depende da imagem. O gerenciamento da imagem corporativa pode ser um 

empreendimento complexo, especialmente para empresas que operam em vários locais, 
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porque a imagem pode ser percebida de forma diferente em ambientes diferentes, tendo em 

vista a possibilidade de seu público local apresentar valores, idéias, atitudes e símbolos 

conscientes e inconscientes que moldam seu comportamento (Keegan e Green, 1999). 

A imagem corporativa é produto resultante do trabalho de caracterização e projeção de uma 

identidade institucional desejada e possível, construída a partir da seleção, ordenação, 

elaboração e emissão de conteúdos valorativos originários de uma organização, expressos sob 

a combinação de formas e objetos simbólicos, atividades e atitudes que expressam uma 

resposta positiva às expectativas da sociedade em relação ao desempenho organizacional. É 

através da imagem corporativa que as organizações sinalizam o que aspiram que seja a sua 

identidade institucional. 

Freitas (2000) assevera: 

"Quanto mais as referências culturais e religiosas, tradicionais, se quebram, 
mais os indivíduos e grupos se mostram receptivos a acatar mensagens e 
líderes que lhes possam oferecer uma resposta que traduza um pouco mais 
de certeza e lhes permita o reconhecimento de um caminho, de um sentido 
para a vida. Numa sociedade em que é exaltada a importância da imagem, 
da aparência, do consumo, da superficialidade, as organizações modernas 
encontram um terreno fértil para se posicionar como o grande referente que 
propõe uma forma de vida de sucesso e uma missão nobre a 
realizar". (Freitas, 2000: 10). 

Assim, Freitas (2000) conclui que: 

"[. . .] investidas como o novo pólo da legitimação social e como o lugar que 
pode responder pelo esfacelamento dos vínculos sociais e pelas questões 
identitárias, as organizações modernas - com ênfase nas grandes empresas -
constroem para e de si uma auto-imagem grandiosa, que vai enraizar-se num 
imaginário próprio, que é repassado não apenas para os seus membros 
internos, mas também para a sociedade no seu conjunto" .(Freitas, 2000: 10). 

Além disso, pressupõe-se que a globalização, com a evolução dos meios de comunicação e 

das tecnologias de informação, tem influenciado a conduta das empresas na medida em que 

seus atos passam a ser cada vez mais públicos e, logo, sujeitos ao controle social, 

demandando um cuidado muito maior com a imagem que a organização transmite à 

sociedade. 
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Essa exposição sobre o conceito de identidade aplicado às organizações demonstrou, até aqui, 

a importância do imaginário organizacional na formação de uma identidade coerente, 

específica e diferenciadora. A imagem corporativa desempenha, portanto, um papel muito 

importante na decodificação da missão, vocação e valores das instituições. Assim, toda e 

qualquer empresa, independente de seu porte e de sua tradição, deveria investir na construção 

da sua imagem, assim como na de seus produtos e serviços. Com a publicidade convencional 

tendo cada vez mais sua eficácia limitada, a valorização da imagem institucional da empresa 

toma-se fundamental, o que destaca a importância de se conhecer o processo de percepção da 

imagem corporativa. 

3.2 - O processo de percepção da imagem corporativa 

Boulding (1961) argumentou que a imagem se desenvolve na pSIque do indivíduo. Na 

infância, a imagem que se tem do mundo é a casa, talvez um parque próximo, algumas ruas. 

Conforme se dá o crescimento, a imagem se expande. Todo o processo de apreensão do 

mundo descrito é na verdade a ampliação e adaptação de uma auto-imagem, cuja 

conseqüência é a tendência humana de "objetar" fenômenos intangíveis como sensações, 

valores, relacionamento, espaço e tempo e traduzir em objetos mais simples coisas complexas, 

dispersas nos fenômenos intangíveis citados. 

Para Boulding (1961), uma criança não nasce com uma auto-imagem, ela se desenvolve 

posteriormente como o resultado de sua própria vivência, já que a criança não pode auto

observa-se objetivamente e não pode fazer comparações entre ela mesma e as demais crianças 

da mesma idade. Ela, na verdade, depende da reação alheia para uma definição de auto

imagem. Algumas crianças são tratadas de maneira que, realmente, as levam a crer que são 

merecedoras de carinho e afeto diferentemente de outras crianças que desenvolvem uma auto

imagem contrária, formando ambas sua própria personalidade. 

Em Psicologia, entende-se por personalidade o conjunto total de características próprias do 

indivíduo que, integradas, estabelecem a forma pela qual ele reage costumeiramente ao meio 

ambiente (Braghirolli et aI., 1995). Os indivíduos desenvolvem a personalidade porque é 

eficiente construir um repertório de respostas ao ambiente, em vez de imaginar uma nova 

resposta toda vez que uma situação surge. O psicólogo americano B. F. Skinner (citado em 

Sheth et aI., 2001) foi o principal proponente da determinação ambientalista da personalidade. 
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"A teoria de Skinner, conhecida como teoria comportamentalista 
(behaviorista), propõe que uma pessoa desenvolve um padrão de respostas 
comportamentais por causa das recompensas ou punições oferecidas por seu 
ambiente. Portanto, a personalidade (um padrão consistente de respostas 
comportamentais) é formada e pode ser moldada por uma sociedade por 
meio do ambiente". (Sheth et a!., 2001: 232) 

Este processo originador da auto-imagem, diferenciada pelo meio vivenciado, determina 

definitivamente o comportamento, que é o reflexo da auto-imagem em tudo que fazemos, 

inclusive no ato de comprar. Essa imagem do "eu" diz respeito à percepção do próprio 

indivíduo, do que ele é. Daí, o modo pelo qual uma pessoa imagina o seu ser e sua função é 

crítico. 

Num contraponto a teoria de Skinner, o psicólogo inglês Hans Eysenck (citado em Sheth et 

aI., 2001) considerava que os fatores genéticos eram as principais causas das diferenças 

individuais. Também Krech et aI. (1962), analisaram a importância da auto-imagem no 

relacionamento com os objetos circundantes, afirmando que o ser humano reage não só a eles, 

mas também a seu próprio corpo, pensamentos e sentimentos. Os desejos emergentes têm por 

finalidade enriquecer ou defender a auto-imagem, que é o núcleo para o qual se organizam 

tais desejos. 

Newman (1957) expressou que a auto-imagem inclui não somente aspectos fisicos do 

indivíduo, mas, avaliações e definições do eu como força, honestidade, bom-humor, 

sofisticação, justiça e outras idéias. Defendeu que é a lógica interna que determina a auto

imagem e, por dedução, a imagem que se tem do ambiente, pessoas e objetos ao redor. 

Para Krech et aI. (1962), a auto-imagem é também o produto da vibração social. O recém

nascido não distingue entre o "eu" e o ambiente. Somente quando passa a interagir com os 

objetos e pessoas num comportamento interpessoal, ele começa a perceber-se como um objeto 

separado e distinto de outros objetos e outras pessoas. Esse processo de formação da auto

imagem vai permitir seu crescimento e desenvolvimento com uma definição mais social. O 

"eu", enquanto sujeito, é a resposta do organismo à atitude dos outros; enquanto objeto é a 

imagem organizada de atitudes dos outros conforme percebido. 

Assim, podemos deduzir que o condicionamento ambiental não é o único fator de formação 

da personalidade do indivíduo, mas tem papel preponderante no desenvolvimento de sua 
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capacidade perceptiva. O significado dos símbolos não necessariamente se relaciona aos 

próprios símbolos nem aos objetos referentes, mas sim à imagem existente na mente das 

pessoas. O resultado é a rejeição do indivíduo por todo tipo de infonnação que não se coadune 

com o significado, ou imagem, já existente em sua mente. 

É como se fosse uma cômoda com gavetas, onde se guardam mentalmente imagens (Sapiro, 

1993). Segundo este raciocínio, novas imagens são admitidas na medida que não se utilizam 

as antigas. Descarta-se, também, qualquer imagem parecida com a anterior e finalmente, uma 

nova imagem é aceita na medida que é prontamente entendida em seu significado e se passa a 

arquivá-la para uso posterior. Para uma decisão de consumo, por exemplo. Isso detennina o 

significado de um produto e define a imagem ímpar do mesmo em relação à concorrência. 

Significa também que a imagem que uma pessoa tem de um objeto, ou produto, não revela 

necessariamente atitude correspondente. Duas pessoas podem ter a mesma imagem de 

detenninada coisa e mesmo assim, tomar duas atitudes diferentes em relação a ela. Fonnada a 

imagem, como resultante da configuração das crenças possuídas, ela passará por um juízo de 

valor em congruência ao sistema de valores do indivíduo, que define por fim sua atitude. 

Uma obra fundamental, como relevância para o entendimento do processo de percepção da 

imagem é, confonne citado, o texto de Boulding (1961), que enfatiza a idéia de que o 

comportamento humano não é dirigido pelo conhecimento ou infonnação, mas é o produto da 

imagem percebida. Quando isto acontece, experimenta-se a chamada imagem mental, que 

alguns psicólogos supõem que possa ser manipulada, examinada e processada, como se fosse 

um quadro ao qual o indivíduo realmente estivesse observando; enquanto outros a consideram 

como o resultado inconsciente, sendo que a imagem consciente é meramente um traço de todo 

essa processo realizado. 

De qualquer maneira, fica a dúvida se uma imagem consciente se originou de um estímulo 

externo ou da imaginação. Muito embora perceber um objeto e imaginá-lo tem algo em 

comum, estas atividades são nonnalmente distintas. Na verdade, imaginar tem uma função 

mais abrangente que perceber. Imagens não são figuras ou cenas em nossa cabeça, mas planos 

de obtenção de infonnação do ambiente. Quando alguém relata a sua imagem, está querendo 

se referir a algo realmente ou potencialmente possível de ser percebido. Shimp 
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(2002: 135) define a imagem como "[ . .] representação de experiências sensoriais na 

memória, incluindo experiências visuais, auditivas e outras experiências sensoriais ". 

Neste sentido, imagem mental é algo próprio ao ser humano. O interessante é que outros tipos 

de informações podem prover a base conceitual de qualquer imagem. Assim, na medida que a 

imagem é a antecipação mental do ambiente, ela pode facilitar ou perturbar a percepção. Se, 

por um lado, quanto mais precisa é uma imagem mais efetiva deveria ser a percepção 

subseqüente, por outro lado, imaginar um objeto e olhar outro é quase tão difícil como olhar 

duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a imagem, opinião, atitudes e comportamentos são 

determinados em parte pela influência de vários grupos ao qual o indivíduo está ligado. 

Segundo Barber & Leege (1976), a percepção efetua-se à sombra das expectativas, temores, 

esperanças, necessidades e recordações que compõem nosso mundo interno. A percepção não 

identifica o mundo exterior como ele é na realidade, e sim como as transformações, efetuadas 

pelos órgãos dos sentidos permitem reconhecê-lo. Assim é que fótons transformam-se em 

imagens, vibrações em sons e reações químicas em cheiros e gostos específicos. Na verdade, 

o universo é incolor, inodoro, insípido e silencioso, excluindo-se a possibilidade que se tem de 

percebê-lo de outra forma. 

Carmo-Neto (1998) assevera que várias são as óticas possíveis de se perceber o real. 

Considera que as pessoas observam as coisas, os fatos e as relações, mas não se dão conta de 

como concebem o que percebem. Assim, elas assimilam o que vêem misturando aí o que 

imaginam e o que conhecem, sem livrar-se de impor algum fundamento lógico de sua própria 

perspectiva. Desse tipo de percepção pouco se sabe sobre o grau de fantasia, do nível de 

inteligência e do "quantum" de criatividade que cada um acrescenta ao que percebe. Diz, 

ainda, que "essa constatação implica em 3 outros problemas conexos que precisam ser 

explorados, ou seja: 

1) As pessoas não vêem o mundo da mesma maneira (i.e. isto implica que diferentes pessoas 
enxergam coisas distintas no mesmo objeto que vêem ou observam); 

2) As pessoas não percebem o mundo da mesma maneira ou da mesma perspectiva (i.e. elas 
podem só ver o que desejam e excluir o que não desejam enxergar, mas também podem 
nunca conseguir assimilar o que os outros lhe dizem estar ali) e, portanto, 

3) As pessoas não pensam da mesma maneira, mesmo de posse dos mesmos elementos (i.e. 
elas elaboram seu pensamento de um modo inconfundível porque possuem tipos diferentes 
de inteligência, informação variada e não coincidente, e assim, embora usem a mesma 
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lógica com outras premissas, alcançam resultados e conclusões evidentemente distintas) ". 
(Carmo-Neto, 1998: 49 - 50). 

Canno-Neto (1998: 82) também, numa leitura sobre a realidade, diz que "a realidade é 

oriunda do 'mundo do real' (ou mundo sensível) e a verdade é oriunda do 'mudo ideal' (ou 

mundo da representação)". Sendo assim, esses 2 mundos não são idênticos. A concepção do 

'mundo real' depende da perspectiva do sujeito, a do 'mundo ideal' sujeita-se à perspectiva do 

observador. Para o sujeito, o 'mundo da sua realidade' se confunde com o 'mundo da 

verdade'. Isto significa que, para o sujeito, "o critério da verdade pode ser qualquer um, 

desde que mostre uma consistência entre: seu mundo, a realidade, a verdade e a sua certeza". 

(Canno-Neto, 1998: 83). 

Mas, segundo Canno-Neto (1998), quando isso ocorre, emerge-se um grande obstáculo não só 

para entender a realidade do outro, mas também incorporá-la como válida e legítima em seu 

arcabouço particular. Ora, o observador sofre muita influência do meio e da forma como ele 

assimila os conteúdos que lhe são passados. O indivíduo age como se possuísse viseiras de 

percepção da realidade, que foram passadas pelo ambiente, pela sua família, pelo seu grupo 

social e pela sua cultura. Nesse sentido, cada pessoa recebe e vive nessa 'redoma' que age 

como um filtro em sua consciência, incorporando todo um modo de perceber do mundo que o 

cerca. 

Penna (1973: 41) chama atenção 

"[ . .] à influência modeladora da posição social e do papel desempenhado 
pelo perceptor dentro dos quadros sociais em que ele atua. Na realidade, o 
ato perceptivo tende a consumar-se em termos de atendimento de 
expectativas, tanto nosso quanto do grupo no qual nos inserimos e em função 
do qual devemos agir". 

Ainda, segundo Penna (1973), perceber é conhecer, através dos sentidos, objetos e situações. 

Objetos distantes no tempo não podem ser percebidos. Também não podem ser percebidos 

objetos distantes no espaço quando ultrapassados os limites operacionais dos órgãos 

receptores ou quando obstruídos por barreiras. A distância no espaço, tanto quanto a 

inacessibilidade direta ou indireta, exclui o ato perceptual. E o ser humano se espalha pela 

Terra em muitas localidades geográficas, em diversas culturas e sociedades. 

Acompanhando essa diversidade existem também variações nos mundos percebidos pelas 

pessoas. Há diferenças na maneira pela qual os mesmos objetos são percebidos em diferentes 
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regiões que comportam necessidades e sistemas culturais distintos. Segundo Forgus (1971), 

esse processo perceptivo está dentro do contexto da necessidade geral que o homem possui de 

se adaptar ao seu ambiente, para enfrentar com eficiência as exigências da vida. 

Uma pessoa que vive em um centro urbano, por exemplo, pode distinguir sem hesitação um 

grande número de diferentes marcas de carros ao presenciar o trânsito das ruas, enquanto uma 

outra pessoa que vive em regiões mais rurais e distantes desses grandes centros não veria 

maiores diferenças entre as marcas e modelos, observando o movimento da mesma rua. Por 

outro lado, uma pessoa urbana ficaria maravilhada diante da facilidade com que seus colegas 

rurais reconhecem diferentes modelos de ninhos de aves e de sua capacidade para distinguir 

as menores variações nos tipos de árvores. 

Essas comparações antropológicas do funcionamento perceptual entre diferentes culturas nos 

fazem supor que as diferenças na percepção fundamentam-se nos diferentes níveis de 

aprendizagem e de experiências passadas em decorrência de sistemas culturais distintos, 

embora isso não se fundamente em diferenças mais profundas no processo geral de 

funcionamento da percepção. 

Os valores culturais atribuídos aos objetos, às relações e aos acontecimentos desempenham, 

portanto, um papel significativo na maneira pela qual são percebidos. Como existe 

considerável amplitude quanto aos aspectos de um objeto que a pessoa pode focalizar e 

acentuar, também podem existir notáveis diferenças a respeito desses aspectos entre várias 

culturas. As experiências perceptuais que se tem ao olhar um borrão de tinta, por exemplo, 

são descritas de maneiras bem diferentes, por pessoas de diferentes sociedades. Essas 

diferenças, na ênfase perceptual, podem ser interpretadas como reflexos dos valores culturais 

desses povos. 

A percepção é, portanto, uma forma restrita de captação de conhecimentos. A possibilidade de 

maior enriquecimento informativo terá que ser atingida por uma multiplicação de processos 

perceptuais. Assim, "[ . .} de algum modo, através de suas transações com o ambiente, as 

percepções individuais se tornam limitadas e, usualmente, em termos que correspondem com 

o mundo dos objetos reais". (Penna, 1973: 31). Perceber, pois, é perceber em termos 

existenciais nas suas condições afetivo-emocionais. 
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Esse envolvimento total do processo de extrair informação no comportamento adaptativo do 

homem, leva à necessidade de relacionar a percepção com o problema geral do 

desenvolvimento cognitivo e propõe que se compreenda plenamente a natureza da recepção, 

aquisição, assimilação e utilização do conhecimento. Pois, como já observado, o termo 

percepção designa o ato de se tomar conhecimento de um objeto do meio exterior. E a maior 

parte das percepções conscientes provém do meio externo, tendo em vista que as sensações 

dos órgãos internos não são conscientes na maioria das vezes e desempenham papel limitado 

na elaboração do conhecimento do mundo. Trata-se, a percepção, portanto, da apreensão de 

uma situação objetiva baseada em sensações, acompanhada de representações e 

freqüentemente de juízos. 

Segundo Penna (1973), a percepção, ao contrário da sensação, não é uma fotografia dos 

objetos do mundo determinada exclusivamente pelas qualidades objetivas do estímulo. Na 

percepção, acrescenta-se aos estímulos elementos da memória, do raciocínio, do juízo e do 

afeto. Portanto, acopla-se às qualidades objetivas dos sentidos outros elementos subjetivos e 

próprios de cada indivíduo. A partir da percepção que se transforma na realidade consciente, o 

sujeito passa a oferecer às suas sensações um determinado fundo pessoal sobre o qual se 

assentarão as demais futuras sensações. Dessa forma, o objeto sensível está sempre se 

relacionando com esse fundo perceptivo individual e existirá sempre uma apreciável diferença 

subjetiva entre o objeto em si e o fundo pessoal sobre o qual ele se faz representar. 

Carmo-Neto (1998), apresentando os tipos de percepção malS comuns, cita a percepção 

transcendente, ou seja, a forma da realidade apreendida que pode ser modificada em 

conseqüência de condições pessoais momentâneas. Dependendo da fadiga, da ansiedade ou do 

afeto, por exemplo, os estímulos externos podem ser captados como sensações agradáveis ou 

desagradáveis, assim como também se alteram pela ação de determinadas substâncias 

químicas ou em determinadas doenças orgânicas. 

Sendo assim, em toda percepção existe um componente afetivo que contribui para a imagem 

representada. Algumas impressões podem ser captadas mais intensamente que outras, 

dependendo da atenção (interesse afetivo), dependendo da atitude pensada, do estado de 

ânimo e da situação emocional de quem percebe. A seleção das impressões sensoriais 

apreendidas depende de uma série de processos ativos que transforma a percepção numa 

função anímica por excelência. 
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Destarte, a compreensão científica dos processos de motivação e emoção abrange o estudo da 

maneira pela qual os estados de motivação influem na percepção. O alimento, por exemplo, é 

notado mais rapidamente pelo faminto do que pelo saciado e, além disso, parece também mais 

apetitoso ao faminto; a pessoa amedrontada tem uma consciência mais nítida de cada pequeno 

ruído, na casa solitária, enfim, dependendo da motivação as percepções podem ser 

modificadas. 

Assim, a organização perceptual reflete os fatores pessoais do perceptor, tais como suas 

necessidades, emoções, atitudes e valores. A extensão em que isso ocorre depende do 

despertar, por esses fatores centrais, das predisposições adequadas. Quanto mais forte a 

necessidade de uma pessoa, mais fortemente estará perceptualmente predisposta para 

determinados aspectos significativos à essa necessidade no campo perceptual. Uma pessoa 

tem tendência para estar predisposta a perceber de acordo com seus valores éticos, morais, 

culturais e suas atitudes. Desta forma, a percepção da imagem corporativa está visceralmente 

ligada aos estados anímicos do observador, e o ambiente onde vive é um fator fundamental na 

sua pré-disposição perceptuaI. 

Na verdade, tanto em textos de marketing como nos de psicologia ou psicologia social, o 

conceito de imagem é discutido não isoladamente, mas, sim, dentro da teoria do aprendizado 

ou da formação de atitudes, considerando a sua importância dentro do campo teórico do 

estudo do comportamento do consumidor, ou seja, como essa percepção da imagem 

corporativa pode afetar o comportamento de consumo; o que será considerado a seguir. 

3.3 - A imagem corporativa e o comportamento do consumidor 

Foi considerado no capítulo anterior que o processo de apreensão do mundo descrito é na 

verdade a ampliação e adaptação de uma auto-imagem e que esse processo originador da 

auto-imagem, diferenciada pelo meio vivenciado, determina o comportamento, refletindo no 

que se faz, inclusive no ato de compra (Boulding, 1961). Foi visto também que Krech et aI. 

(1962) comentaram que os desejos emergentes têm por finalidade enriquecer ou defender essa 

auto-imagem, que é o núcleo para o qual se organizam tais desejos. E que assim, é a auto

imagem que determina que produto se deseja, quais as marcas mais confiáveis e em quais 

empresas se pode depositar confiança. 
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Em adendo, Katz (citado em Karsaklian, 2000: 67) asseverou que "o indivíduo forma suas 

predisposições com relação a um objeto com base na imagem que ele tem de si próprio"; que 

para Krech et aI. (1962), é um produto da vibração social; e que para Sheth et aI. (2001: 232), 

é "[. . .] a personalidade, [. . .] formada e [. . .] moldada por uma sociedade por meio do 

ambiente". Portanto, trabalhar com a imagem corporativa é, por extensão, trabalhar com a 

auto-imagem do público interessado dessa corporação, envolvendo fortes componentes 

sociais, culturais e psicológicos. Desta forma, esse capítulo abordará a relação existente entre 

essa percepção da imagem corporativa e o consumidor, procurando definir os principais 

fatores que influenciam seu comportamento de consumo, considerando sua relação com a 

imagem corporativa. 

A imagem corporativa é projetada em conformidade com o jeito e a cultura de um particular 

grupo social com o qual se convive, dentro de um contexto, não como elementos isolados, 

mas como parte de um ambiente total envolvendo o interior e o exterior das pessoas, tanto 

necessidades ou demandas conscientes como inconscientes e reprimidas. Nesse contexto, 

Zaltman (1965) discutiu os processos de percepção seletiva, concluindo que as pessoas 

tendem a se expor à comunicação congruente com sua imagem de mundo e a seus sistemas de 

valor. 

Kotler (2000) classificou esses processos perceptivos, modeladores do comportamento de 

consumo, em três: 

1. A atenção seletiva, que filtra a maioria dos estímulos que um indivíduo recebe, 

fazendo com que notem os estímulos relacionados com uma necessidade atual, ou 

então, estímulos provenientes daquilo que esperam; 

2. A distorção seletiva, que é a tendência de se dar interpretações pessoais às 

informações recebidas de maneira que se adaptem a um prejulgamento e 

3. A retenção seletiva, que é a forma na qual o indivíduo retém a informação que vai 

ao encontro de suas crenças. 

Esses processos perceptivos costuram a colcha de retalhos, que é a realidade percebida pelo 

consumidor, formada pelo o que é observado diretamente por ele, pelo o que lhe é contado e 
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pelo o que ele imagina. Packard (1959) também identificou nas necessidades humanas, na 

medida que se acena com a possibilidade de satisfação das mesmas, uma possibilidade de 

formação da imagem. Nesse caso, produtos, idéias, ofertas que promovam a satisfação dos 

órgãos do sentido são táticas normalmente bem sucedidas para a formação e mudança de uma 

imagem corporativa. 

Outros autores desenvolveram idéias práticas de aferição dessas necessidades para posterior 

alteração da imagem percebida. Bobbie Gee (1992), por exemplo, apresentou um plano de dez 

etapas, iniciando-se por uma análise de imagem e sua correspondente percepção por parte do 

consumidor, procurando posicionar a imagem de seu produto, serviço ou empresa. Miller 

(1990) descreveu empresas cuja estratégia principal é a voltada à construção de imagem na 

mente de seu consumidor para a otimização de suas ações no mercado. 

Em todos os casos, o que elas buscam é preferencialmente a diferenciação de imagem, 

manipulando a impressão que seus produtos transmitem; usando estilos e embalagens 

atraentes, desenvolvendo amistosos e confiáveis serviços e empregando estratégias de 

marketing competentemente, formulando boas campanhas de propaganda, mantendo 

agressivos programas de marketing-direto e tendo uma distribuição eficaz. A idéia de que a 

imagem corporativa é um recurso estratégico para o desempenho empresarial é muito 

pertinente, segundo Gomes e Sapiro (1993). 

Esse aumento do valor da imagem na percepção do consumidor, normalmente gera um 

aumento de valor com a mesma intensidade para a empresa - e vice-versa. Entretanto, muitas 

organizações não percebem esse retomo por não definirem uma imagem corporativa 

correspondente aos aspectos perceptuais de seus consumidores e sua relação com o processo 

que permeia o seu comportamento de consumo. 

"[. . .} As pessoas do mundo inteiro empregam o máximo de tempo que podem em atividades 

que, na luta para sobreviver e reproduzir-se, parecem sem sentido [. . .]" (Pinker, 1998: 546). 

Esta citação pode dar a idéia de como o comportamento do consumidor muitas vezes pode 

confundir, parecer "sem sentido". Entretanto, na origem de um comportamento aparentemente 

estranho, existe toda uma lógica que o explica, se devidamente considerada e analisada. 
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o comportamento é o conjunto das reações que se pode observar num indivíduo, estando este 

em seu ambiente e em dadas circunstâncias; é o reflexo de uma personalidade, percepção, 

motivação, atitude e aprendizagem. Sua compreensão transforma algo "sem sentido" num "ser 

sentido", ou seja, compreendido na sua ação. 

Para Karsaklian (2000), 

"Ser consumidor é ser humano, [ . .] é alimentar-se, vestir-se, divertir-se ... é 
viver. [ . .] O consumidor tem uma percepção da realidade tão diferenciada 
quanto as pessoas têm da vida. Alguns percebem com agrado determinadas 
propagandas, enquanto outros as consideram ridículas. Assim, o consumidor 
desenvolve atitudes positivas e negativas com relação a produtos, à 
propaganda, a lojas, a pessoas e a tudo o que parece dizer respeito a sua 
própria vida" (Karsaklian, 2000: 11). 

o estudo do comportamento do consumidor capacita o entendimento de suas ações de compra 

e promove a compreensão do papel do consumo na sua vida. Como se beneficiam de suas 

percepções na busca, compra, uso, avaliação e descarte dos produtos que espera que venham a 

satisfazer suas necessidades. Esse estudo não analisa apenas o que os consumidores compram, 

mas também por que, quando, onde, como e com que freqüência compram e qual o 

significado específico do que compram para eles. 

Segundo Schiffinan e Kanuk (2000), o estudo sobre o comportamento do consumidor visa o 

entendimento de como os indivíduos agem de determinados modos em relação ao consumo. O 

comportamento do consumidor é um campo de estudos relativamente novo, iniciado em 

meados da década de 1960. Sem história e sem um corpo de pesquisa próprio, a nova 

disciplina pediu muitos conceitos emprestados de outras disciplinas científicas como a 

psicologia (o estudo do indivíduo), a sociologia (o estudo dos grupos), a psicologia social (o 

estudo de como o indivíduo age em grupo), a antropologia (a influência da sociedade no 

indivíduo) e a economia. 

Esta última - na teoria econômica do comportamento de consumo - trata da universalidade do 

problema da escolha. Todos possuem necessidades e desejos infinitos que se contrapõem às 

possibilidades finitas de satisfazê-los. Não se pode obter, consumir e utilizar todos os bens de 

consumo desejados. Existe a obrigação da escolha porque cada bem ou serviço tem um custo 

que se pode pagar ou não. Nesse processo de escolha, tende-se a maximizar o consumo, isto é, 
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já que existe um limite para satisfazer os desejos, procura-se escolher dentro das 

possibilidades aquilo que dê o máximo prazer. 

Esta postura hedonista gera utilidade em termos de consumo, pois o homem procura sempre 

maximizar seu prazer, minimizando seu sofrimento, buscando consumir o que lhe proporcione 

maior utilidade. O comportamento do consumidor, portanto, estaria sempre tentando 

maximizar sua utilidade ou satisfação. Entretanto, na teoria econômica o enfoque principal é o 

produto, não levando em conta o consumidor e suas variáveis a nível individual e social. 

Karsaklian (2000), defende a impropriedade desta teoria também por causa daquelas variáveis 

e argumenta que o contexto no qual essa teoria econômica foi elaborada, "[ . .] era uma época 

em que o pensamento baseava-se, sobretudo, nos artigos de primeira necessidade não 

diferenciados e divisíveis (trigo, sal, vinho) e em que a produção era considerada mais 

importante do que o consumo". 

Para Lancaster (citado em Karsaklian 2000: 21), ainda, "o produto em si não é fonte de 

satisfação para o consumidor, mas os atributos que o caracterizam". Ou seja, os beneficios 

percebidos como possíveis pela sua aquisição. 

Esse consumidor, de certa forma desprezado por aquela teoria econômica, pode ser 

classificado em dois tipos: o consumidor final, ou usuário final, e o consumidor 

organizacional (Schiffman e Kanuk, 2000). O primeiro, compra bens e servIços para seu 

próprio uso. O segundo, inclui as organizações com ou sem fins lucrativos que precisam 

comprar produtos, equipamentos e serviços para funcionar. Entretanto, mesmo dentro de uma 

mesma classificação, os papéis de consumo podem variar dependendo do produto consumido, 

e diversos fatores influenciam o comportamento de consumo desses consumidores, tais como 

os fatores culturais, sociais e psicológicos. 

Os fatores culturais podem ser representados numa soma de crenças, valores e costumes 

apreendidos que servem para moldar o comportamento de consumo. A cultura existe para 

satisfazer necessidades das pessoas dentro de seu meio social, oferecendo ordem, direção e 

orientação em todas as fases da solução do problema humano. "Assim, a cultura é tudo o que 

a pessoa aprende e partilha com membros de uma sociedade, inclusive idéias, normas, moral, 
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valores, conhecimentos, habilidades, tecnologia, ferramentas, objetos materiais e 

comportamentos" (Sheth et aI, 2001: 151). 

Quanto às crenças, para Sheth et aI. (2001), "[ .. ] são expectativas quanto alguma coisa é ou 

não é, ou quanto o que determinado objeto fará ou não fará. As declarações de crenças ligam 

um objeto (pessoas, marcas ou empresas) a um atributo ou beneficio" (Sheth et aI., 2001: 

368). E, na sua classificação de crenças em três tipos - descritiva, avaliativa e nonnativa -, 

destaca-se, por sua pertinência ao presente estudo, a "crença nonnativa", como aquela que 

invoca juízos éticos e morais em relação aos atos de alguém. Percebe-se, por sua descrição, o 

papel desta crença na percepção da imagem corporativa por parte do consumidor. 

Ainda, para Schiffman e Kanuk (2000), a crença é o pensamento que uma pessoa mantém 

sobre algo. É aquilo que acredita, bem fundamentado ou não. "Mais precisamente, crenças 

consistem no grande número de afirmações mentais ou verbais (i. e: " Eu acredito ... ") que 

refletem o conhecimento particular de uma pessoa e a avaliação de alguma coisa" 

(Schiffman e Kanuk, 2000: 286). 

No que conceme aos valores do consumidor, pode-se considerar como fundamentais no 

processo que antecede sua decisão de compra. Ora, o que é algo a não ser o valor que se dá a 

ele? Nada possui um valor em si mesmo. São as pessoas que valoram os objetos, quer sejam 

um produto ou até mesmo as ações implementadas por uma organização na busca por uma 

imagem positiva junto à sociedade. O valor só é criado se o objeto tem a capacidade de 

satisfazer às expectativas dessa sociedade, grupo ou indivíduo. Como as expectativas, ou 

necessidades, não são idênticas, os valores percebidos do objeto também são diferentes. 

Sheth et aI. (2001), dissertando sobre os valores de mercado que os consumidores buscam, 

considera o valor social como detenninante de algumas escolhas por parte do consumidor . 

.. Usuários motivados pelo valor social escolhem produtos que veiculam uma 
imagem congruente com as normas de seus amigos e conhecidos, ou então a 
imagem social que eles desejam projetar. O valor social existe quando o 
produto passa a ser associado com grupos sociais que causam uma 
percepção positiva H. (Sheth et aI., 2001: 77) 

Assim, um objeto, em nosso estudo representado pela imagem corporativa, tem seu valor 

reconhecido se possui correspondência ao valor social da comunidade ao qual seu consumidor 
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pertence. Deduz-se, portanto, que essa imagem só contribuirá para o consumo dos produtos 

dessa organização nesse caso. As crenças, valores e costumes culturais continuam a ser 

seguidos desde que gerem satisfação. Quando um padrão específico não satisfaz mais aos 

membros de uma sociedade, ele é modificado, de modo que o padrão resultante fique mais 

afmado com as necessidades e desejos atuais do consumidor. 

Ainda, segundo Karsaklian (2000), a cultura é o pano de fundo da vida em sociedade e está 

necessariamente presente nos diversos aspectos do comportamento do consumidor, bem como 

nos objetos que são consumidos. E Schiffman & Kanuk (2000) também atentam para fato de 

que, num contexto cultural, se um produto não é mais aceito porque um valor ou costume ao 

qual o seu uso está relacionado não satisfaz adequadamente as necessidades humanas, então a 

organização que o fabrica precisa estar pronta para repensar a continuidade da oferta desse 

produto. 

Muitos exemplos da influência da cultura sobre o comportamento de consumo podem ser 

apresentados. O culto ao corpo tem levado mais pessoas às academias de ginástica, ao 

consumo de complementos alimentares e ao uso de roupas que expõem mais sua forma física. 

Uma maior informação, advinda de pesquisas científicas, fez com que a preocupação com a 

saúde aumentasse e, conseqüentemente, o consumo de produtos naturais, orgânicos, com 

menos teor de gordura. A vida agitada da sociedade moderna, a maior competitividade, o 

desejo de padrões de vida melhores, leva à formação de famílias menores, onde ambos os 

cônjuges trabalham. Conseqüentemente, os imóveis são menores, o consumo de produtos de 

conveniência aumenta, assim como o de serviços tais como o de lavanderias. 

Mas, além da cultura que caracteriza determinadas sociedades, pode-se segmentar essas 

sociedades maiores em subgrupos menores, ou seja, em sub culturas (Kotler, 2000). Esse 

termo não caracteriza uma cultura inferior ou menos importante, mas um segmento da 

sociedade baseado em variáveis demográficas, como nacionalidade, religião, localização 

geográfica, raça, idade, sexo e até profissão, que representam fatores sociais de influência do 

consumo. 

Olmsted (1970), define esses grupos como uma pluralidade de indivíduos que estão em 

contato uns com os outros, que se consideram mutuamente e que estão conscientes de que têm 

algo significativamente importante em comum. Para Karsaklian (2000): 



54 

"Do ponto de vista sociológico, o grupo social impõe certo modo de 
consumo, que se traduz por sistema de signos-objetos. [ . .} Assim, o modo de 
vida adotado por um indivíduo compreende o consumo de produtos, o qual 
possibilita refletir a imagem de seu status para os demais. O grupo torna-se, 
para o indivíduo, o ponto de referência, o padrão graças ao qual ele 
procederá a julgamentos". (Karsaklian, 2000: 88-89). 

Na história da humanidade sempre existiu alguma forma de estratificação social. O sistema de 

casta hindu, por exemplo, é milenar. Segundo Sheth et aI (2001), podemos definir uma classe 

social como a divisão dos membros de uma sociedade em uma hierarquia de classes com 

status distinto, de forma que os membros de cada classe tenham relativamente o mesmo status 

e os membros de todas as outras classes tenham mais ou menos status. Kotler (2000: 183) 

define ainda classe social como "[ . .} divisões relativamente homogêneas e duradouras de 

uma sociedade. Elas são hierarquicamente ordenadas e seus integrantes possuem valores, 

interesses e comportamentos similares". 

As categorias de classes sociais normalmente posicionam-se em uma hierarquia (Schiffinan e 

Kanuk, 2000). E os membros de uma classe social percebem-se como tendo mais ou menos 

status do que os de outras classes. Esse aspecto hierárquico é importante, pois os 

consumidores podem, ou não, comprar certos produtos porque consumidores reconhecidos 

como pertencendo a outras classes o compram. 

O homem é um ser social, isto é, demanda convivência em grupos. Esses grupos podem 

estimular, inibir ou moldar comportamentos de consumo dos indivíduos que os compõem. 

Quanto mais íntima for a relação entre os membros desses grupos, quanto mais expressiva for 

a identificação com o grupo, maior será a influência deste no comportamento de compra do 

indivíduo. E a principal distinção entre os grupos se dá pela importância percebida dos grupos 

pelo indivíduo e pela freqüência e constância de sua interação com eles. 

O grau de influência de um grupo de referência sobre o comportamento de consumo de um 

indivíduo depende da natureza do próprio indivíduo, do objeto de consumo e de outros fatores 

sociais específicos, tais como a informação que a pessoa tem sobre o produto desejado ou sua 

experiência de uso desse produto (Schiffman e Kanuk, 2000). 

Para Schiffman & Kanuk (2000), as referências de que uma pessoa pode se servir para avaliar 

suas atitudes gerais ou específicas e seu comportamento varia de um indivíduo, ou diversos 
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membros da família, ou aos parentescos mais amplos ou de uma associação voluntária a uma 

classe social, uma profissão um grupo étnico, uma comunidade, uma faixa etária, ou mesmo 

uma nação ou cultura. 

De todos os grupos de referência, a família é a instituição mais importante para o estudo do 

comportamento do consumidor como o principal núcleo de consumo. E dentro desse grupo 

cada membro exerce determinado papel que pode ser alterado, dependendo do produto a ser 

consumido (Kotler, 2000). Outros fatores pessoais devem ser considerados, tais como a 

ocupação - ou atividade profissional - do consumidor, pois profissionais de determinado 

grupo possuem interesses de consumo comuns. O estilo de vida também se mostra um fator 

importante para o comportamento de consumo, assim como características psicológicas 

distintas consideradas a seguir. 

Além dos fatores culturais e sociais, o comportamento de consumo de uma pessoa pode ser 

influenciado também por fatores psicológicos tais como a motivação, a personalidade, a 

percepção, a aprendizagem, e as atitudes. Quando alguém realiza esforços especiais para obter 

algo que deseja, diz-se que essa pessoa está "motivada", isto é, seu comportamento 

caracteriza-se por uma forte energia despendida numa ação orientada para objetivos definidos. 

Segundo Karsaklian (2000), várias teorias procuram explicar as motivações que orientam o 

comportamento humano, tais como a behaviorista, a cognitivista, a psicanalítica, e a 

humanista. Na visão behaviorista, a motivação tem como ponto central o conceito de impulso. 

O comportamento é uma função do impulso e do hábito. Os hábitos são criados pela 

continuidade da resposta ao esforço - uma relação de causa e efeito. Um tabagista acaba de 

almoçar, pede um café e, logo após, acende e fuma um cigarro. Essas ações transformam-se 

num hábito, quase um ritual. Ele age instintivamente. 

A teoria cognitivista reconhece que o comportamento depende tanto de escolhas conscientes 

do indivíduo, como dos acontecimentos do meio sobre os quais ele não tem controle e que 

atuam sobre ele. A motivação depende do modo como a pessoa percebe os fatores de 

influência. Nem sempre o que é percebido corresponde à realidade. Esse conceito é aplicado 

nas estratégias de posicionamento e explora o fator psicológico da percepção. 
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A teoria psicanalítica, fundada por Sigmund Freud, defende que o comportamento humano é 

determinado por motivações inconscientes e por impulsos instintivos. A influência dessa 

abordagem freudiana sobre o comportamento do consumidor é considerável, principalmente 

por abordar a dimensão simbólica e não apenas a funcional do consumo. Não se compra um 

produto somente por aquilo que faz, mas também por aquilo que significa por meio de sua 

forma, cor, nome. 

Para a teoria humanista, o homem não se limita a sua fisiologia - respostas mecânicas e 

cognitivas a estímulos. O ser humano é motivado pelas necessidades internas e externas que 

se manifestam fisiológica e psicologicamente. Entre as principais figuras do movimento 

humanista, destaca-se Abraham Maslow, que apregoava que as necessidades do ser humano 

são priorizadas e hierarquizadas. Essa hierarquização obedece a uma escala que passa por 

níveis, do mais baixo para o mais alto, à medida que o anterior é satisfeito. Sua teoria é 

fundamentada em três hipóteses: a pessoa tem necessidades de diferentes importâncias e que 

podem ser hierarquizadas; procura-se satisfazer à necessidade que lhe parece mais importante; 

satisfeita a necessidade mais importante, procura-se satisfazer à necessidade seguinte. 

Todos esses fatores psicológicos, somados aos fatores culturais e sociais, determinam como o 

consumidor tende a ver a imagem de uma organização. O consumidor age e reage 

influenciado por esses fatores que formam suas percepções, não com base na realidade 

objetiva. Portanto, para uma organização, a percepção do consumidor é de fundamental 

importância. Não é o que realmente é, mas o que os consumidores pensam que é, que afeta 

suas ações, seus hábitos de compra. 
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5. O BOTICÁRIO 

Esse capítulo apresenta O Boticário, a história de sua criação e expansão e suas ações de 

responsabilidade social (www.oboticário.com.br. acesso em 0111112002) 

5.1 - Criação e expansão 

Em março de 1977, dois farmacêuticos recém-formados e dois médicos-dermatologistas, 

fundaram na Rua Saldanha Marinho, no centro histórico da cidade de Curitiba, uma pequena 

farmácia de manipulação: a Botica. Do aviamento de receitas e do uso de fragrâncias 

especiais, logo veio a idéia de produzir cremes e xampus. A Botica virou o "O Boticário" e a 

abertura de uma loja no aeroporto de Curitiba foi o embrião do sistema de franquias, que 

impulsionou a procura pelos produtos e levou à construção da fábrica em São José dos 

Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 

Os produtos de perfumaria marcaram o início das atividades da empresa. Hoje, O Boticário 

tem linhas completas de maquiagem e cosméticos para mulheres e oferece também produtos 
\ 

específicos para crianças, jovens e homens. As linhas de higiene pessoal completam o 

portfólio, como xampus, condicionadores, desodorantes e sabonetes. 

Em 1985, O Boticário inaugurou sua primeira loja fora do Brasil, no Shopping das Amoreiras, 

na capital portuguesa. Hoje, possui a maior rede de franquias em número de revendas de 

Portugal, com 69 lojas. A rede de franqueados expandiu-se para o Paraguai, Peru e Bolívia, 

além de 399 pontos-de-venda distribuídos pelo Japão (www.oboticario.com.br. acesso em 

01111/2002). 

O Boticário sempre se identificou com a natureza e com o melO ambiente. Em 25 de 

setembro de 1990, a empresa criou a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 

objetivando financiar projetos relacionados à pesquisa e proteção à vida silvestre, áreas verdes 

e unidades de conservação. 
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5.2 - Ações de responsabilidade social do O Boticário 

A responsabilidade social do O Boticário começa na própria empresa. Além de incentivar e 

investir no crescimento pessoal, profissional e social de seus funcionários, O Boticário 

oferece beneficios diretos na área de saúde, alimentação, transporte, seguridade e previdência 

privada, enriquecidos por ações e projetos internos voltados à educação, integração e 

participação dos filhos dos funcionários. A seguir, destacam-se algumas dessas ações 

(www.oboticario.com.br. acesso em 01/11/2002). 

Projeto Crescer 

Promove a integração do jovem na sociedade, contribuindo para afinnar a sua cidadania e 

apoiar o seu desenvolvimento sócio-econômico-cultural. Também fornece suplementação ao 

ensino fonnal, procurando dar oportunidade ao aluno-aprendiz de descobrir e desenvolver 

suas potencialidades. Os participantes do programa têm entre 15 e 18 anos, residem em São 

José dos Pinhais e são integrantes da Guarda-Mirim local. 

Estes jovens devem contar com um adulto responsável e estar matriculados em 

estabelecimento escolar. Depois de selecionados, os jovens passam a conhecer melhor O 

Boticário, sua visão, missão, valores, estrutura e são absorvidos pela equipe de funcionários. 

Uma série de beneficios complementa a remuneração: refeições no local de trabalho (café da 

manhã, almoço e lanche), vale transporte, transporte fretado, assistência médica e ambulatório 

odontológico na empresa, seguro de vida, vale alimentação, unifonne. Aos 18 anos os jovens 

deixam de ser aprendizes e encaram o mercado de trabalho. O Projeto Crescer recebeu em 

2001 o Top Social da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil- ADVB. 

Passeio Tamanho Família 

O Passeio Tamanho Família é um programa especialmente desenvolvido para os familiares de 

funcionários do O Boticário. Inclui uma visita completa às instalações industriais. É uma 

oportunidade dos funcionários compartilharem o ambiente de trabalho com suas famílias, que 

têm nessa visita uma opção de entretenimento. Ao mesmo tempo em que se divulgam os 

valores da empresa, os familiares recebem infonnações sobre a Fundação O Boticário de 

Proteção à Natureza, conceitos de preservação ambiental, curiosidades do processo industrial 
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e a história do artista plástico Poty Lazzarotto, autor dos painéis que se encontram no pátio da 

fábrica. 

Fábrica de Talentos 

o Boticário considera-se uma organização de aprendizagem, onde os colaboradores são 

constantemente incentivados a crescerem como pessoas e como profissionais. O Sistema de 

Educação Continuada é um bom exemplo dessa filosofia e nele está incluída a Fábrica de 

Talentos, destinada a qualificar a mão-de-obra do seu setor fabril, em convênio com o SENAI. 

Além de treinar os funcionários para a boa utilização dos modernos equipamentos, a Fábrica 

de Talentos ainda os prepara, técnica e comportamentalmente, para aplicar conceitos, práticas 

e ferramentas da qualidade. O objetivo é formar profissionais dispostos a trabalhar em equipe 

e capazes de utilizar plenamente a alta tecnologia disponível no parque industrial da empresa. 

Entre os resultados estão a melhora nos relacionamentos e a excelência, qualitativa e 

quantitativa, na oferta interna de serviços. A Fábrica de Talentos funciona em unidades 

móveis, dois containeres, um deles equipados para sala de aula e outro com laboratórios de 

mecânica, eletroeletrônica e pneumática. 

Happy Hour Inteligente 

O Happy Hour Inteligente é um espaço aberto para que os colaboradores do Boticário 

troquem informações com destacados profissionais do mercado. O programa inclui palestras e 

debates com os convidados e objetiva contribuir para o autoconhecimento do funcionário e o 

aumento de sua integração com os demais. 

Essência da Vida 

Neste projeto, criado para atender funcionárias, a futura mamãe se prepara para receber o 

bebê com informações e noções das mudanças pelas quais seu corpo vai passar nesse período. 
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Rádio O Boticário na Fábrica 

Inaugurada em 2001, a Rádio O Boticário na Fábrica é mais um canal de comunicação interno 

da empresa e que atinge um total de 347 pessoas. O objetivo do projeto, que incluiu concurso 

interno para a seleção e treinamento da equipe de locutores, é ser um espaço para a divulgação 

de campanhas e notícias gerais do Boticário. 

Centro Educacional Annelise Krigsner - CEAK 

Nesse centro, enquanto os pais trabalham, seus filhos de até 6 anos recebem uma educação 

comprometida com a formação integral, dentro da linha construtivista. O CEAK tem 

capacidade para 130 crianças, dos quatro meses até a fase de pré-alfabetização. 

Programa de Visitas Institucionais 

No Programa de Visitas Institucionais o público é convidado a viajar pelo mundo O Boticário, 

conhecendo melhor os objetivos, a missão e os valores da empresa, além de receber 

informações sobre a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e a preservação ambiental. 

Brincar é Coisa Séria 

É o desenvolvimento da tradição interna do Boticário de comemorar o Natal com distribuição 

de presentes aos filhos dos funcionários. Essa ação evoluiu para a escolha de brinquedos que 

valorizem a aprendizagem e o desenvolvimento, estimulando a inteligência emocional, a 

atenção, a percepção e a capacidade de raciocínio. Além da novidade dos "brinquedos 

diferentes", o projeto ganhou um ingrediente a mais para despertar a solidariedade: cada 

criança passou a trazer um brinquedo novo ou usado em bom estado para ser doado a uma 

criança carente da comunidade, intensificando a grande integração entre colaboradores, seus 

familiares e instituições. 

Outras Iniciativas 

Para O Boticário, a responsabilidade social é um movimento contínuo. Por isso, além dos 

exemplos citados, mantém inúmeras outras ações internas e externas, próprias ou em 
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parcerias, que objetivam educar, estimular, integrar, tendo a transformação como meta. 

Alguns deles: Prêmio de Incentivo à Inovação, Natural É Ser Saudável, Semana em Busca da 

Excelência, Viver Mais Natural, Boticanto, Origami, Usina do Conhecimento 

(www.oboticario.com.br. acesso em 01111/2002). Também participa, com doações e 

patrocínios, de diversas campanhas e projetos de interesse comunitário, apoio à Associação de 

Funcionários da empresa, que oferece ampla estrutura de lazer e serviços aos funcionários e 

seus familiares e, como destacado a seguir, a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 

5.3 - Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 

Os valores de O Boticário sempre estiveram fortemente ligados ao melO ambiente e à 

natureza. Desde a década de 80, as pessoas já buscavam na empresa apoio a empreendimentos 

relacionados a questões ambientais. Naquela época, o número crescente de propostas e a falta 

de uma estrutura adequada para atendê-las fizeram nascer uma idéia, concretizada em 1990: 

criar uma instituição sem fins lucrativos, com autonomia e tecnicamente responsável, para 

apoiar ações de conservação da natureza em todo o Brasil. 

Desse modo nasceu a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Logo, suas ações 

encontraram reconhecimento nacional, com a realização de um grande número de parcerias 

que ajudam instituições e pesquisadores a conservar áreas naturais, salvar animais e plantas 

em extinção e despertar a consciência ecológica. As ações desta Fundação já foram 

merecedoras de diversos prêmios como os listados a seguir (www.oboticario.com.br. acesso 

em 01111/2002): 

CJ Medalha do Mérito Agrícola Ministro Fernando Costa (2001, Associação dos Servidores 
da Agricultura). 

CJ Troféu Chico Mendes (2001, Câmara de Negócios do Turismo de Minas Gerais). 

CJ Medalha Tiradentes (2001, Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro). 

CJ La Medalha a la Integración Simón Bo/ívar (2001, Camara Internacional de Pesquisas y 
Integración Social) 

CJ Prêmio Paraná Ambiental (2000, Governo do Estado do Paraná). 

CJ VIII Prêmio Expressão de Ecologia (2000, Editora Expressão Sul). 

CJ ANAMMA 2000. 

CJ Top Social (l999-ADVB) 
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CJ Aberje 98, Regional Sul e Nacional. 

CJ Super Top de Ecologia (1998 - AD VB). 

CJ Prêmio Paraná Ambiental (1997 - Governo do Estado do Paraná). 

CJ Aberje 97, Regional Sul. 

CJ Troféu Cataratas (1997 - Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo). 

CJ Top de Ecologia (1996 - AD VB). 

CJ II Prêmio Cidadania Mundial (1996 - Comunidade Bahá'í do Brasi/). 

CJ Prêmio Eco (1996 - Câmara Americana do Comércio). 

CJ ABES - Paraná (1996). 

CJ III Prêmio Expressão de Ecologia (1995 - Editora Expressão Sul). 

CJ The President's Achievement Award (The Nature Conservancy). 

CJ Diploma Ação Verde (1993 - Banco Crefisul). 

CJ Top de Marketing (1992 - AD VB). 

Hoje, a Fundação conta com oito conselheiros, uma diretoria executiva com três membros, 19 

funcionários, sete estagiários e um grupo de 80 consultores voluntários. Para apoiar ações 

efetivas de preservação da biodiversidade no Brasil, a Fundação iniciou seus trabalhos com a 

criação do Programa de Incentivo à Conservação da Natureza, em três linhas de atuação: 

Unidades de Conservação, Proteção da Vida Silvestre e Áreas Verdes 

(www.oboticario.com.br. acesso em 01/11/2002). 

Através desse programa, O Boticário patrocina projetos de criação, implantação e manutenção 

de unidades de conservação; de pesquisa e proteção de espécies e populações importantes ou 

sob risco, assim como de seu habitat; de estímulo à criação, implantação e manutenção de 

áreas verdes e arborização urbana; e de recuperação de ecossistemas alterados ou degradados. 

O volume de recursos destinado é da ordem de US$ 4 milhões e o número de projetos 

apoiados já chega a mais de 780. No Relatório Nacional para a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, publicado em 1998 pelo Ministério do Meio Ambiente, a Fundação O 

Boticário foi apontada como a segunda instituição com maior número de projetos de 

biodiversidade financiados no Brasil no período compreendido entre 1985 e 1995. 
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Este programa tem, ainda, o apoio da Fundação MacArthur (EUA). No primeiro convênio 

(1993-1995) foi estabelecido o apoio a projetos na região do Pantanal e da Mata Atlântica e, 

na aprovação de um novo convênio (1996-2001), a Fundação MacArthur passou a apoiar 

projetos conservacionistas em conjunto com a Fundação O Boticário em todo o Brasil. 

A linha de atuação denominada "Unidades de Conservação", tem como objetivo incentivar a 

criação, implementação e manutenção de Unidades de Conservação, prioritariamente 

Refúgios ou Santuários da Vida Silvestre e Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou 

ações que visem ao fortalecimento das melhores práticas para o manejo e conservação destas 

áreas. 

Na linha "Proteção da Vida Silvestre", o objetivo é incentivar projetos de pesquisa e proteção 

de espécies e populações importantes ou em risco, e seus ecossistemas. 

A linha "Áreas Verdes" procura incentivar projetos e pesquisas de desenvolvimento e 

disseminação de conhecimentos relativos à criação, implantação e manutenção de áreas 

verdes e arborização urbana, e de recuperação de ecossistemas alterados ou degradados 

(fragmentos e remanescentes de áreas verdes em perímetro urbano ou região metropolitana). 

Objetivando apoiar propostas de pequeno valor referentes à realização de congressos, cursos, 

reuniões, workshops e pequenas publicações relacionadas aos temas dos outros três 

subprogramas, a Fundação tem outra linha de atuação denominada "Outros Auxílios", 

direcionada a pessoas jurídicas (instituições, fundações e outros) ou pessoas físicas. 

Muitos projetos já foram aprovados e implementados. Considerando que esse estudo foi 

delimitado à cidade do Rio de Janeiro, serão apresentados a seguir os projetos aprovados -

implementados e em implementação - no estado do Rio de Janeiro, área de influência para a 

capital (www.oboticario.com.br. acesso em 01/11/2002): 

o 0462002 Ecologia de coral endêmico de Recifes Brasileiros. R. 
Técnica: Mônica Moraes Lins de Barros. 

o 0439001 Projeto Marambaia: Estudos integrados em uma floresta 
sobre Duna no Litoral Sul Fluminense. Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro/Fundação de Apoio à Pesquisa Científica. R. Técnico: Luis 
Fernando Tavares de Menezes. 
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[J 0436001 Efeitos da fragmentação florestal sobre populações de 
mamíferos na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Universidade 
Federal. do Rio de Janeiro/Instituto de Biolog0391991 Projeto Escola: 
Educação Ambiental na Trilha da Catacumba, Parque Municipal Carlos 
Lacerda, Rio de Janeiro - RJ. Sociedade Educacional São Paulo Apóstolo. R. 
Técnica: Simone Vieira de Figueiredo. 

[J 0378991 Efeitos da fragmentação florestal sobre populações de 
mamíferos na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro / Instituto de Biologia. R. Técnico: Fernando 
Antonio dos Santos Fernandez. 

[J 0368991 Caracterização e conservação das espeCles de Sim ira 
AUBL. Rubiaceae, Rondeletieae da Reserva Biológica do Tinguá, Nova 
Iguaçu, RJ. Sociedade dos Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. R. 
Técnico: Sebastião José da Silva Neto. 

[J 0364982 Inventário das trepadeiras nativas das restingas do estado 
do Rio de Janeiro com potencial paisagístico, RJ. Museu Nacional do Rio de 
Janeiro. R. Técnico: Luiz Emygdio de Mello Filho. 

[J 0355982 Biologia e conservação do papa-formigas-de-cabeça
negra, Formicivora erythronotos (Aves, Passeriformes) (11). Angra dos Reis e 
Parati, RJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. R. Técnico: Luiz 
Antonio Pedreira Gonzaga. 

[J 0347982 Reservas privadas e ecoturismo na América Latina: uma 
estratégia de conservação e desenvolvimento sócio-econômico. Quatro 
estudos de caso no Brasil. Una e Eunápolis, BA; Guaraqueçaba, PR; 
Cassemiro de Abreu, RJ. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da 
Bahia. R. Técnico: Carlos Alberto Bernardo Mesquita. 

[J 0349982 Levantamento das populações remanescentes e status 
taxonômico do muriqui, Brachyteles arachnoides, no estado do Rio de 
Janeiro. Municípios de Resende, Teresópolis e Santa Maria Madalena, RJ. 
FBCN. R. Técnica: Vânia Luciane Alves Garcia Limeira. 

[J 0331981 Pesquisa e conservação do golfinho-de-dentes-rugosos na 
baía da Ilha Grande (lI). Municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e 
Paraty, RJ. R. Técnica: Liliane Ferreira Lodi. 

[J 0328981 Efeitos da fragmentação florestal sobre comunidades 
animais e vegetais na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ ( IV). 
Universidade Federal do Rio De Janeiro. R. Técnico: Fernando Antonio dos 
Santos F ernandez. 

[J 0317972 Diversidade e conservação de peixes anuais brasileiros. 
Regiões nordeste, centro oeste, sudeste e sul do Brasil. Universidade Fed do 
Rio de Janeiro / Instituto Biologia. R. Técnico: Wilson José E. M da Costa. 

[J 0312972 Biologia e conservação do papa-formigas-de-cabeça
negra, Formicivora erythronotos (aves passeriformes). Litoral sudoeste do 
Rio de Janeiro e extremo norte do litoral de São Paulo. Universidade Fed do 
Rio de Janeiro / Instituto de Biologia R. Técnico: Luiz Antonio P. Gonzaga. 

[J 0310972 Estudo das emissões sonoras e formação de catálogo de 
fotoidentificação do boto Sotalia fluviatilis (Cetacea, Delphinidae) da Baía 
de Sepetiba, RJ. R. Técnica: Sheila Marino Simão. 
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o 0306972 Centro de VIsItantes da Reserva Rio das Pedras. 
Mangaratiba, RJ. Reserva Ecológica Rio das Pedras Sociedade Civil Ltda. 
R. Técnico: Ula de Andrade Vidal. 

o 0292971 Pesquisa e conservação do golfinho-de-dentes-rugosos na 
Baía da Ilha Grande, RJ. R. Técnica: Liliane Ferreira Lodi. 

o 0286971 Efeitos da fragmentação florestal sobre comunidades 
animais e vegetais na Reserva de Poço das Antas. Universidade Federal do 
Rio De Janeiro / Instituto de Biologia. R. Técnico: Fernando A. S. 
Fernandez. 

o 0264962 Anilhamento de aves na região do Parque Nacional do 
Itatiaia, RJ (lI). Associação Pró-Parque Nacional do Itatiaia. R. Técnico: 
Elio Gouvêa. 

o 0256961 Estudo da biodiversidade de rizóbio e fungos micorrízicos 
nativos em diferentes estágios sucessionais de Mata Atlântica submetida a 
roça caiçara. Aventureiros, Ilha Grande - RJ. EMBRAPA / Centro Nacional 
de Pesquisas de Agrobiologia. R. Técnica: Norma Gouvêa Rumjanek. 

o 0246961 Análise da biodiversidade dos gêneros Aotus e Alouatta. 
Rio de Janeiro-Fundação Universitário José Bonifácio. R. Técnico: Hector 
Nicolas Seuanez Abreu. 

o 0243961 Efeitos da fragmentação florestal sobre comunidades 
animais e vegetais na Reserva de Poço das Antas, RJ (lI). Silva Jardim. 
UFRJ / Dept. de Ecologia / Instituto de Biologia. R. Técnico: Fernando 
Antonio dos Santos Fernandez. 

o 0234952 Projeto Restinga: Estudos integrados nas restingas 
fluminenses (IlI). Cabo Frio, RJ. R. Técnica: Dorothy Sue Dunn de Araújo. 

o 0219951 Criação e manutenção de banco de dados informatizado 
sobre árvores ornamentais. Rio de Janeiro, RJ. Sociedade de Amigos do 
Jardim Botânico. R. Técnico: Eduardo Couto Dalcin. 

o 021095/ Anilhamento de aves na região do Parque Nacional do 
Itatiaia. Parque Nacional do Itatiaia, RJ. Associação Pró-Parque Nacional 
do Itatiaia. R. Técnico: Elio Gouvêa. 

o 0205951 Caracterização da variabilidade genética de especles 
nativas da Mata Atlântica. Mata Atlântica, RJ. R. Técnico: Paulo Cavalcanti 
G. Ferreira. 

o 0191942 Projeto Restinga: Estudos integrados nas restingas 
Fluminense (lI). Região dos Lagos e litoral norte do Rio de Janeiro-RJ. R. 
Técnica: Dorothy Sue Dunn de Araújo. 

o 0184942 Plano de Conservação e Manejo de Cetáceos (lI). Atafona 
e Angra dos Reis-RJ. Fundação Brasileira para Conservação da Natureza. 
R. Técnica: Lilian Carla Capistrano Fernandes. 

o O /82942 Efeitos da fragmentação florestal sobre comunidades 
animais na Reserva de Poço das Antas, RJ. Silva Jardim-RJ. 
UFRJ/Departamento de Ecologia. R. Técnico: Fernando Antonio dos Santos 
Fernandes. 
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o 0181942 Avaliação dos impactos da recreação no Parque Nacional 
de Itatiaia. Sudeste do Estado do Rio de Janeiro e ao Sul de Minas Gerais
RJ/MG. R. Técnica: Teresa Cristina Magro. 

o 0176941 Produção intensiva de mudas de manguezal em viveiros na 
Barra da Tijuca. Rio de Janeiro-RJ. Associação Ecológica Projeto Lagoa do 
Marapendi. R. Técnico: Mário Moscatelli. 

o 0168941 Dinamização do Herbário do Museu Nacional. Rio de 
Janeiro-RJ. Museu Nacional/UFRJ. R. Técnica: Vera Lúcia de M Husgar. 

o 0135932 Translocação de grupos ameaçados de Micos-leões
dourados, Leontopithecus rosalia. Rio das Ostras. Associação Mico Leão 
Dourado. R. Técnica: Maria Cecília Martins KieruljJ. 

o 0134932 Projeto restinga: Levantamento biológico interligado da 
Reserva Ecológica de Jacarepiá. Saquarema. R. Técnica: Dorothy Sue Dunn 
de Araújo. 

o 0131932 Monitoramento dos mvelS de secreção fecal de 
progesterona e mudanças comportamentais em fêmeas de Mico-leão
dourado, Leontopithecus rosa lia. Reserva Biológica de Poço das Antas. 
Instituto De Ciências Biológicas. R. Técnico: Anthony Brome Rylands. 

o 0125932 Revegetação de áreas inundáveis degradadas na Reserva 
Biológica de Poço das Antas. Silva Jardim. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro/1BAMA. R. Técnico: Fábio Rubio Scarano. 

o 0108931 Plano de conservação de pequenos cetáceos capturados 
acidentalmente. Atafona e São João da Barra. Fundação Brasileira para a 
Conservação da Natureza R. Técnica: Lilian Carla C. Fernandes. 

o 0073921 Coberturas vegetais: Proposta para um bom desempenho 
térmico das habitações no Brasil. Rio de Janeiro. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro R. Técnica: Adma Elias Furtado. 

o 0051912 Elaboração de material instrucional, com temas 
ambientais atualizados, visando a interdisciplinariedade da Educação 
Ambiental. Valença. Centro de Estudos Alternativos para a Educação 
Ambiental. R. Técnico: Serajino Antimo Savastano. 

o 0042912 Estudo da regeneração da cobertura vegetal e 
reestruturação da comunidade de pequenos mamíferos, em áreas de capim 
da Mata Atlântica, afetadas pelo fogo. Reserva. Poço das Antas e Silva 
Jardim. Fundação Biodiversitas. R. Técnica: Paula Procópio de Oliveira. 

o 0046912 Programa de educação conservacionistas para o Mico
leão-Dourado. Silva Jardim, Cassimiro de Abreu, Araruana, Rio Bonito, 
Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia e Saquarema. FBCN. R. Técnica: Denise 
Marçal Rambaldi. 

o 0020911 Educação ambiental no Santuário de Forquilha. Santa 
Maria Madalena. FUNATURA. R. Técnica: Cilulia Maria F. R. Maury. 

o 0425001 Estudo do comportamento do Boto-cinza Sotalia Fluviatilis 
na Baía de Sepetiba, RJ. .R. Técnica: Sheila Marinho Simão 
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o 0403992 Hepáticas e Antóceros do Brasil: Um Guia para as 
Espécies. Instituto de Pesquisa/Jardim Botânico - RJ. R. Técnica: Denise 
Pinheiro da Costa. 

Outros programas recebem o apoio da Fundação O Boticário, como destacado a seguir 

(www.oboticario.com.br. acesso em 0111112002): 

Ecodesenvolvimento 

Em parceria com a Fundação Interamericana, a Fundação O Boticário criou um fundo para o 

apoio a projetos de ecodesenvolvimento no Brasil, objetivando o apoio a projetos que visem à 

diminuição da pressão sobre os recursos naturais e fomentem atividades que garantam a 

proteção dos ambientes onde serão desenvolvidos, aliem esforços ambientais e sociais, que 

gerem alternativas sustentáveis de renda e, principalmente, que sirvam de modelo para outras 

iniciativas e fortaleçam valores que levem à prosperidade e qualidade de vida, pela educação e 

mobilização, através do cuidado com a natureza e investimento social. Os recursos 

disponíveis podem ser solicitados por consórcios de organizações não governamentais e 

instituições públicas, assim como ONG's. 

Programa de áreas Naturais Protegidas 

A primeira ação desse programa foi adquirir e implantar a Reserva Natural Salto Morato, 

inicialmente com 1716, hoje com 2340 hectares de Mata Atlântica, na região de 

Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná. A área foi escolhida porque a região abriga um dos 

mais significativos remanescentes de Floresta Atlântica do Brasil. Para a aquisição da Reserva 

Natural Salto Morato, a Fundação contou com o apoio da The Nature Conservancy, 

organização não-governamental ambientalista norte-americana. 

Os recursos investidos pela Fundação O Boticário garantem a preservação da Reserva Natural 

Salto Morato com sua floresta, rios e animais, e também a recuperação das áreas alteradas 

anterionnente à sua aquisição. Nesse local são realizadas atividades de educação ambiental, a 

interpretação da natureza e pesquisas científicas, além de recreação ao ar livre. A Reserva 

Natural Salto Morato foi considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela UNES CO, em 

dezembro de 1999, juntamente com outras unidades de conservação da região do Lagamar. 
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Programa de Educação e Mobilização 

Procurando disseminar conhecimentos, valores e atitudes, a Fundação criou condições para 

que suas ações pudessem mobilizar o maior número possível de pessoas para a conservação 

da natureza e do ambiente. O Centro de Capacitação em Conservação da Biodiversidade, 

idealizado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e implantado na Reserva 

Natural Salto Morato, tem por objetivo difundir princípios e técnicas de conservação da 

biodiversidade para interessados de todo o Brasil, além de promover oficinas para moradores 

da região, visando à criação de alternativas econômicas para a população local. 

Em 1998 e 1999, por meio de uma parceria entre a Fundação O Boticário de Proteção à 

Natureza, a Universidade Livre do Meio Ambiente (UNILIVRE) e o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO), possibilitou a formação de 381 pessoas. Hoje, após 31 cursos e 

mais de 750 participantes ligados a 130 diferentes instituições de 93 municípios e 23 estados 

brasileiros, o Centro de Capacitação em Conservação da Biodiversidade mantém-se com 

recursos próprios da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e patrocinadores 

(www.oboticario.com.br. acesso em 01/11/2002). 

Publicações 

A publicação de folhetos, livros e outros materiais apoiados pela Fundação O Boticário 

contribui na divulgação de práticas ecológicas e na disseminação do pensamento 

conservacionista. O livro: A Estratégia Global da Biodiversidade, foi traduzido e editado pela 

Fundação O Boticário numa tarefa confiada pelas entidades responsáveis pela publicação 

original, União Mundial para a Natureza - IUCN (da qual a Fundação é membro), World 

Resources Institute - WRI e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - UNEP. A 

Estratégia Global da Biodiversidade é um dos mais respeitados tratados de preservação da 

vida no planeta. Também o livro: Corantes Naturais da Flora Brasileira, de Éber Lopes 

F erre ira, ensina a usar a riqueza natural do Brasil, de modo prático e sustentável, no 

desenvolvimento de corantes para produção artesanal e industrial (www.oboticario.com.br. 

acesso em 01/11/2002). 
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Um convênio entre a Fundação e a Editora da Universidade Federal do Paraná está 

propiciando a edição, em conjunto, de publicações de obras em língua portuguesa sobre o 

tema da conservação da natureza. As publicações são: Saudade do Matào (1999), de Teresa 

Urban, relatando a história do movimento conservacionista no Brasil, e O Poema Imperfeito 

(2000), de Fernando Fernandez, uma obra sobre ética ambiental que preenche importantes 

lacunas da literatura conservacionista, Biodiversidade: a hora decisiva (2001), de Maria 

Tereza Jorge Pádua e Marc Dourojeanni, uma obra sobre a situação da conservação da 

biodiversidade no Brasil e Peixes Anuais Brasileiros: diversidade e conservação (2001), de 

Wilson J. da Costa, compilação do conhecimento científico da distribuição e história natural 

de um dos mais intrigantes grupos de peixes neotropicais, os chamados peixes anuais. 

Eventos Técnico-científicos 

Por ser a única fundação privada nacional a somente doar recursos para projetos de 

conservação da natureza no país, a Fundação O Boticário recebe inúmeras solicitações de 

participação e apoio a eventos técnico-científicos ambientalistas e do terceiro setor no Brasil. 

Sua participação tem sido constante, tanto na forma de apoio financeiro, quanto no envio de 

materiais, realizando palestras ou mesmo organizando os eventos. A Fundação O Boticário, 

em parceria com outras instituições, organizou o I Congresso Brasileiro de Unidades de 

Conservação, em 1997, e sua segunda edição, em novembro do ano 2000. 

Reciclagem 

Avaliando o volume de papel, papelão e plásticos rejeitados diariamente dentro da fábrica e 

escritórios, O Boticário, com a coordenação da Fundação, desenvolveu um programa de 

reaproveitamento desses materiais: reciclados, eles se transformam em cadernos escolares. A 

cada ano, uma maior quantidade de material escolar feito com rejeitos reciclados tem sido 

distribuída gratuitamente às escolas públicas da região metropolitana de Curitiba e do litoral 

do Paraná, onde a Fundação tem sua Reserva Natural. 

A Fundação gerencia hoje uma Central de Reciclagem para onde vão todos o materiais 

reutilizáveis gerados pela fábrica e escritórios de O Boticário. Em 2000, foram produzidos 

100 mil kits de cadernos recic1ados. 
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Coleção Biomas 

A Coleção Biomas foi criada para promover a educação ambiental entre crianças e jovens 

trazendo informações e imagens das paisagens naturais do Brasil. Composta por sete livretos 

informativos e uma fita de vídeo, além de um guia de utilização, a coleção é material de apoio 

para desenvolver conteúdos relacionados à natureza brasileira. 

Através da realização de diversos eventos de mobilização, envolvendo multiplicadores e 

educadores que serão responsáveis por garantir que o material seja utilizado de forma a atingir 

seus objetivos, a Coleção Biomas será distribuída inicialmente parta todas as escolas públicas 

da Região Metropolitana de Curitiba, e posteriormente para todo o Paraná, podendo ainda 

atingir outros estados brasileiros. 

Cursos 

A Fundação O Boticário tem também uma programação de cursos voltados para a capacitação 

em conservação da biodiversidade, tais como (www.oboticario.com.br. acesso em 

01/11/2002): 

1:1 Educação Ambiental e Interpretação da Natureza em Unidades de Conservação 

1:1 Monitoramento e Manejo de Aves e Mamíferos em Unidades de Conservação 

1:1 Guardas - Parques 

1:1 Avaliação da Biodiversidade 

1:1 Planejamento e Implantação de Trilhas 

1:1 Biologia da Conservação 

1:1 Uso Público e Ecoturismo em Unidades de Conservação 

Esse capítulo destacou as inúmeras ações de responsabilidade social do O Boticário, 

especialmente as realizadas no Rio de Janeiro. E, como se pode observar, estão diretamente 

ligadas à preservação do meio ambiente. No capítulo a seguir, apresenta-se a análise dos 

resultados da pesquisa que procurou verificar a percepção do consumidor do O Boticário a 

essas ações e sua influência na motivação de compra dos produtos da empresa. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo com a correspondente 

análise comparativa dos dados obtidos. O estudo levou em consideração a freqüência de cada 

resposta e correspondente percentual na apuração de sua incidência. 

Cabe lembrar que a base de dados é formada por 120 entrevistas realizadas com contumazes 

consumidores dos produtos do O Boticário, sendo 10% (ou seja, 12 entrevistados) do sexo 

masculino e 90% (108 entrevistadas) do sexo feminino, freqüentadores dos centros comerciais 

Shopping Rio Sul, Barra Shopping e Norte Shopping, os quais têm uma freqüência média 

mensal de 2 milhões, 2,5 milhões e 2,9 milhões de visitantes, respectivamente, num total de 

7,4 milhões de visitantes/mês, aproximadamente. 

l.a Pergunta: Você costuma comprar no O Boticário? 

Considerando que essa pergunta é um filtro de seleção para identificação dos sujeitos da 

pesquisa, obviamente o índice de respostas afirmativas foi de 100%, isto é, os 120 formulários 

considerados para o estudo eram de contumazes consumidores do O Boticário. 

2.a Pergunta: O que o motiva a comprar os produtos do O Boticário? 

Respostas Freqüência %(*) 
Lpreço 19 16 
2. qualidade 89 74 
3. variedade 5 4 
4. atendimento - -
5. localização - -
6. outros 7 6 
Total 120 100 

(*) Valores aproximados 
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o que o motiva a comprar os produtos do O Boticário? 

Preço Qualidade Variedade Atendimento Localização Outros 

0% 16 74 4 o 6 

Essa pergunta procurou identificar, de forma espontânea, a principal motivação para a compra 

dos produtos do O Boticário. Constata-se, claramente, que a qualidade dos produtos (74%) 

caracteriza essa motivação, seguida bem atrás pelo preço (16%) e variedade (4%). 

Atendimento e localização não foram opções escolhidas por qualquer entrevistado. Foi 

apresentada uma opção de resposta aberta, objetivando permitir que, espontaneamente, 

alguém indicasse as ações sociais da empresa como motivadora para as compras. Entretanto, 

como se pode observar no quadro a seguir, todas as respostas abertas relacionavam-se, de uma 

forma ou de outra, aos produtos da empresa. 

Item 6 - Outros 
Respostas Freqüência %(*) 

Produtos usados com freqüência 3 43 
Produtos Próprios 3 43 
Produtos usados normalmente 1 14 

Total 7 100 
(*) Valores aproximados 

3. a Pergunta: Você tem conhecimento de alguma ação de responsabilidade social realizada 

pelo O Boticário? 

Respostas Freqüência %(*) 
1. Sim 53 44 
2. Não 67 56 
Total 120 100 

(*) Valores aprOXImados 



o 

Você tem conhecimento de alguma ação de responsabilidade 
social realizada pelo O Boticário? 

10 20 30 40 50 

Sim Não 

44 56 

73 

60 

Dos 120 entrevistados, 56% declararam desconhecer qualquer ação de responsabilidade 

realizada pelo O Boticário, enquanto 44% afinnaram ter conhecimento destas ações. 

4.a Pergunta: Se a resposta for afinnativa, qual é essa ação? 

Resposta Freqüência %(*) 
Não souberam responder ou não se lembram 30 57 
Algo ligado ao meio ambiente 23 43 
Total 53 100 

(*) Valores aproxImados 

Se a resposta for positiva, qual é essa ação? 

Meio Ambiente 

o 10 20 30 40 50 60 

NSR Meio Ambiente 

57 43 

A maioria (56%) respondeu que não possui qualquer conhecimento das ações SOCIaiS 

realizadas pelo O Boticário, enquanto que 44% responderam que têm esse conhecimento. 

Todavia, como se pode observar nas respostas à 4.a pergunta, dos que responderam 

positivamente, 57% (30 entrevistados) não souberam responder, ou não se lembravam, que 

ações eram essas, enquanto que 43% (23 entrevistados) fizeram alguma ligação das ações ao 

meio ambiente. Sendo assim, 97 respondentes, ou seja, 81% dos 120 entrevistados, na 
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verdade, não conhecem, ou percebem, as ações de responsabilidade social implementadas 

pelo O Boticário. 

5.3 Pergunta: Que ação de responsabilidade social você sugeriria ao O Boticário? 

Respostas Freqüência %(*) 
Relacionada à menores carentes 43 36 
Relacionada ao meio ambiente 28 23 
Contra fome 14 12 
Auxílio à crianças portadoras de deficiências 4 3 
Auxílio à portadores de deficiência 1 1 
Auxílio à instituições de caridade 5 4 
Auxílio à asilos 1 1 
Creches comunitárias 1 1 
Relacionada à educação 8 7 
Prevenção contra Aids 2 2 
Menores Infratores 1 1 
Doação de Sangue 1 1 
Analfabetismo 1 1 
Campanha do Agasalho 1 1 
Vítimas de Enchentes 1 1 
Não souberam responder 8 7 
Total 120 100 

(*) Valores aproximados 

Dos 120 entrevistados, 77% não sugeriram qualquer ação voltada para o meio ambiente, 

contra 24% que sugeriram ações relacionadas ao assunto. 

Cabe destacar que dos 23 entrevistados que responderam acertadamente que O Boticário 

exerce ações voltadas ao meio ambiente, apenas 26% continuaram sugerindo essa mesma 

ação, contra 61 % que sugeriram outras ações percebidas como mais importantes ao ambiente 

em que vivem, tais como ações em prol de menores carentes (30%), contra a fome (4%), 

auxílio à crianças portadoras de deficiências (4%), auxílio à instituições de caridade (4%), 

ações relacionada à educação (9%), doação de sangue (4%) e campanhas de agasalho (4%) e 

não deram qualquer sugestão 13% dos respondentes, conforme demonstrado nos quadros 

abaixo. 
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4. Se a resposta for afirmativa, qual é essa a I"ão? 
Respostas Freqüência %(*) 

Reciclagem 2 9 
Ligada ao meio ambiente 19 82 
Preservação de animais 2 9 
Total 23 100 

5. Que ação de responsabilidade social você sugeriria ao O Boticário? 
Respostas Freqüência %(*) 

Não sugeriu 3 13 
Relacionada à menores carentes 7 30 
Relacionada ao meio ambiente 5 22 
Contra fome 1 4 
Proteção aos animais 1 4 
Auxílio à crianças portadoras de deficiências 1 4 
Auxílio à instituições de caridade 1 4 
Relacionada à educação 2 9 
Doação de sangue 1 4 
Campanha do Agasalho 1 4 
Total 23 100 

(*) Valores aproxImados 

6.a Pergunta: Mantida a mesma variedade e qualidade dos produtos, o preço e o atendimento 

do O Boticário, você deixaria de comprar dessa empresa caso algo prejudicasse sua imagem? 

Respostas Freqüência %(*) 
1. Sim 49 41 
2. Não 71 59 
Total 120 100 

(*) Valores aproxImados 

o 

Mantida a mesma variedade e qualidade dos produtos, o preço 
e o atendimento do O Boticário, você deixaria de comprar 

dessa empresa caso algo prejudicasse sua imagem? 

'I 
10 20 30 40 50 60 

Sim Não 

41 59 

70 
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Constatou-se que 59% dos entrevistados continuariam comprando os produtos do O Boticário 

mesmo que algo prejudicasse a imagem da empresa, mantida a variedade e qualidade dos 

produtos, assim como o preço e o mesmo atendimento. Deixariam de comprar na empresa 

41 % dos entrevistados. 

7.3 Pergunta: Você se sente motivado(a) a comprar em uma organização por causa de suas 

ações sociais? 

Respostas Freqüência 
l. Sim 70 
2. Não 50 
Total 120 

(*) Valores aproximados 

Você se sente motivado(a) a comprar em uma 
organização por causa das suas ações sociais? 

%(*) 
58 
42 
100 

:~~ +--1 .-t---! +-: +-----f +---: ~! It-------tl 
O 10 20 30 40 50 60 70 

Sim Não 

58 42 

Constata-se que as ações sociais implementadas por uma empresa motivam as compras de 

seus produtos em 58% das respostas, contra 42% que responderam que não se motivariam às 

compras em virtude disso. 
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8.3 Pergunta: Se a resposta for afirmativa, qual é essa organização? 

Respostas Freqüência %(*) 
Natura 7 12 
McDonald's 19 33 
Shell 1 2 
Shopping Nova América 1 2 
Instituto Ayrton Senna 2 3 
Hering 8 14 
C&A 2 3 
Intelig 1 2 
Petrobrás 1 2 
Não lembram 16 28 
Total 58 100 

(*) Valores aproximados 

Dos 58 respondentes que se motivam a comprar em uma organização por causa de suas ações 

sociais, 33% mencionaram o McDonald's, 14% a Hering, 12% a Natura, 3% a C & A, com 

2% a Shell, o Shopping Nova América, a Intelig e a Petrobrás. Mas 28% não souberam 

indicar uma organização 

9.3 Pergunta: Que ações de responsabilidade essa organização implementa? 

Empresa Ação Social Associada 
Natura Educação 
McDonald's Ajuda às crianças com câncer 
Shell Educação a jovens carentes 
Shopping Nova América Auxílio às crianças carentes 
Fundação Ayrton Senna Auxílio às crianças carentes 
Hering Prevenção do câncer de mama 
C&A Projetos sociais para menores carentes 
Intelig Auxílio à menores carentes 
Petrobrás Projeto Tamar 

Todas as empresas citadas pelos respondentes atuam com a implementação de ações indicadas 

como associadas a elas. Percebe-se que foram citadas empresas cujas ações sociais procuram 

atender a necessidades percebidas por esses consumidores. A Hering e a Shell, por exemplo, 

atuam também na preservação do meio ambiente, mas só foram percebidas - ou mencionadas 
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- as ações relativas às suas necessidades mais próximas, ou seja, a educação para crianças 

carentes e a prevenção do câncer de mama, respectivamente. 

A Petrobrás é uma exceção que pode confirmar a regra. Apesar de possuir forte atuação no 

patrocínio de eventos culturais, foi lembrada pelo seu projeto relacionado à preservação do 

meio ambiente - o Projeto Tamar. Isso talvez seja explicado, considerando os acontecimentos 

recentes nos quais esteve envolvida, relacionados à poluição do meio ambiente com 

sucessivos vazamentos de óleo. Desta forma, a preservação do meio ambiente pareceu ser a 

ação social mais facilmente percebida pelo consumidor quanto a esta empresa. 

o presente capítulo apresentou os resultados da pesquisa de campo com correspondente 

análise comparativa dos dados obtidos que foram tabelados e graficamente apresentados. 
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7. CONCLUSÃO 

Um dos argumentos mais poderosos para incluir a responsabilidade social no processo de 

planejamento estratégico de mercado é a crescente evidência de um vínculo entre esses 

instrumentos e o desempenho mercadológico da organização. Argumenta-se que há correlação 

entre a satisfação dos funcionários, a lealdade dos consumidores, a qualidade percebida dos 

produtos com a responsabilidade social praticada pela organização. 

Alega-se que as empresas que não desenvolvem estratégicas e programas para incorporar a 

responsabilidade social em sua cultura organizacional poderão pagar caro com desempenho 

mercadológico potencialmente fraco e enfrentar os custos potenciais de infração às leis, de 

litígio civil e de uma imagem corporativa negativa. E que, por outro lado, as organizações que 

incorporam a responsabilidade social em seus planos estratégicos podem experimentar, 

provavelmente, um melhor desempenho. 

É fato que o acirramento da crise social, bem como a maior conscientização dos indivíduos 

num contexto mundial, vêm envolvendo novos agentes no processo de busca por soluções dos 

problemas sociais. Deste modo, as empresas estão passando, nos últimos 50 anos, de pouca ou 

nenhuma exigência social, para níveis cada vez mais elevados de inserção social, tomando-se 

tomadoras de decisões econômicas e não econômicas, responsáveis por equilibrar os 

interesses de diversos grupos impactados por suas atividades. 

Muitas empresas estão integrando a responsabilidade social em seu planejamento estratégico 

por meio de programas de conformidade ou iniciativas de integridade que tomam o 

cumprimento às leis, a ética e a responsabilidade social um esforço em toda a organização. 

Tais programas estabelecem, comunicam e monitoram os valores éticos e as exigências legais 

de uma empresa por meio de códigos de conduta, responsabilidade por assuntos de ética, 

programas de treinamento e auditorias. Frente a isso, grandes empresas como O Boticário, 

criaram institutos ou fundações que, legalmente, se caracterizam como ONG's, as quais 

elaboram e executam programas sociais próprios ou investem nos programas de outras 

ONG's. 

Assim, a responsabilidade social tem sido uma das preocupações das empresas atuais, mas 

não se pode afirmar que há um único motivo que estão levado-as a adotarem estas ações. 
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Pode-se perceber que, à medida que os beneficios de instituições que possuem valores éticos 

incorporados a sua cultura resultam também em vantagens financeiras, cresce o número de 

empresas que investem no social. Constata-se também que a atuação social pode ser revertida 

em outros ganhos positivos para as organizações, além dos ligados a questão financeira. A 

empresa socialmente responsável pode consolidar sua imagem corporativa através da 

conquista e fidelização de clientes. Pode, também, motivar os funcionários e se destacar entre 

as suas concorrentes, além de contribuir para a melhora da qualidade de vida da sociedade. 

Demonstrar comprometimento social deixou de ter uma conotação puramente filantrópica e 

ganhou dimensão estratégica para as empresas, uma espécie de garantia de sucesso econômico 

no longo prazo. Atualmente, uma das condições para a empresa obter lucro e ser competitiva 

é relacionar sua marca a conceitos e valores éticos. Afinal, para conquistar o consumidor, que 

exerce com mais consciência a sua cidadania, as companhias precisam comprovar que adotam 

uma postura correta, tanto na relação com funcionários, consumidores, fornecedores e 

clientes, como no que diz respeito às leis, aos direitos humanos e ao meio-ambiente. As 

perdas empresariais oriundas dos casos de desastres ambientais mostram o quanto as 

empresas estão pressionadas pelos stakeholders em agir com responsabilidade social. 

Assim, considerando a importância dos investimentos em ações de responsabilidade social 

para a legitimação da imagem de uma organização em seu ambiente de atuação, são essas 

ações do O Boticário percebidas pelo seu público consumidor a ponto de leva-los à decisão de 

compra? Responder a essa questão foi o objetivo final da presente dissertação. 

Considerou-se nesse trabalho os vários conceitos sobre responsabilidade social, tais como sua 

abordagem histórica - no Brasil e no mundo, seu papel como integradora da empresa com seu 

ambiente, composto de atores internos e externos à organização, assim como os ganhos pela 

aplicação dessa prática. Demonstrou-se que comprometimento social deixou de ter uma 

conotação puramente filantrópica e ganhou dimensão estratégica para as empresas, uma 

espécie de garantia de sucesso econômico no longo prazo. E que, atualmente, uma das 

condições para a empresa obter lucro e ser competitiva é relacionar sua marca a conceitos e 

valores éticos. 

Viu-se que, dessa forma, a gestão socialmente responsável é o fator que pode contribuir para a 

evolução da imagem corporativa. Que construir e manter uma imagem é mais fácil que 



81 

consertar danos a ela causados, e que empresários e executivos de todo o mundo têm 

investido na adoção de práticas e políticas socialmente responsáveis, no que se configura a 

mais nova ferramenta do marketing, considerando o conceito da imagem corporativa, o 

processo de percepção desta imagem e sua determinante influência no comportamento do 

consumidor. 

Foram apresentadas as ações de responsabilidade social implementadas pelo O Boticário, com 

destaque para aquelas desenvolvidas no Estado do Rio de Janeiro, cuja capital compôs o 

universo do nosso estudo. Só no Estado, essa empresa implementa cerca de 42 projetos 

voltados ao meio ambiente. 

Procurou-se nesse trabalho, confirmar - ou não - a suposição de que as ações de 

responsabilidade social mais adequadas à percepção do consumidor - e que o motive à 

compra - são aquelas que vão ao encontro do atendimento das necessidades percebidas como 

importantes no seu ambiente. 

A pesquisa realizada apresentou resultados que podem indicar a correção de tal assertiva. 

Pôde-se constatar que a motivação de compra dos produtos do O Boticário deve-se 

basicamente em virtude da qualidade de seus produtos. Que 57% daqueles que afirmaram 

conhecer as ações sociais implementadas pela empresa não souberam responder quais eram 

essas ações. E foi reforçado pelo fato de que dos 23 entrevistados que responderam 

acertadamente sobre as ações de responsabilidade social da empresa em estudo, apenas 5 

sugeriram sua continuidade. Os demais sugeriram ações voltadas às necessidades percebidas 

como mais importantes para sua comunidade. 

Quando 58% dos entrevistados responderam que se sentiam motivados a comprar de uma 

organização por causa de seus investimentos em ações sociais, citaram diversas organizações 

como exemplos. E todas elas implementavam ações basicamente voltadas para menores 

carentes, educação, prevenção e tratamento de câncer. Até aquelas que também atuavam na 

preservação do meio ambiente, não tiveram essas ações lembradas. A única exceção foi a 

Petrobrás, que teve seu projeto de preservação das tartarugas marinhas - Projeto Tamar -

mencionado. A lembrança dessa atuação ambiental pode ser explicada, tendo em vista os 

constantes danos ecológicos causados pelos vazamentos de óleo desta empresa e que afetaram 

a Baía de Guanabara. Assim, como motivadores de compra, supõe-se que os investimentos 
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em ações de responsabilidade social devem considerar aquelas ações que atendam as 

necessidades percebidas pelo consumidor em seu ambiente. 

Sabe-se que as enonnes carências e desigualdades sociais existentes em nosso país dão à 

responsabilidade social empresarial uma grande relevância. E a sociedade brasileira espera 

que as empresas cumpram seu novo papel no processo de desenvolvimento, isto é, que sejam 

agentes de uma nova cultura, atores de uma mudança social e construtores de uma sociedade 

melhor. 

Entretanto, se essas ações também objetivarem a valorização da imagem da organização, é o 

consumidor, com o seu poder de compra e com um papel fundamental nesse ambiente, que 

deve balizar a conduta a ser adotada pelas empresas na implementação de suas ações de 

responsabilidade social. Não sendo homogêneo, uma vez que reflete diferentes identidades 

culturais, sociais e psicológicas, esse consumidor tem também sua percepção diferenciada em 

virtude dessa identidade e de suas necessidades. 

A sinceridade de propósitos, a propriedade dos projetos desenvolvidos, aSSIm como a 

competência de O Boticário em apoiá-los são elogiáveis. Entretanto, não coube nesse estudo 

qualquer julgamento de valor quanto às ações de responsabilidade social implementadas pela 

empresa. Mas sim, considerando a importância dos investimentos em ações de 

responsabilidade social para a legitimação da imagem da organização em seu ambiente de 

atuação, procurar mostrar como são essas ações percebidas pelo seu público consumidor 

como motivadoras de compra. 

Esse trabalho não se esgota em si mesmo e nem tem a pretensão de estabelecer novos 

modelos de investimentos em ações de responsabilidade social, ou conceber novas estratégias 

de comunicação para a valorização da imagem corporativa através dessas ações SOCIaIS. 

Entretanto, essas possibilidades de estudo podem ser consideradas, tendo em vista a 

importância desses temas e dos vultosos investimentos realizados pelas organizações nessas 

áreas, ou seja: 

o Que modelo de investimento em ações de responsabilidade social seria o mais adequado 

para a percepção do público de uma organização? 
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o Que estratégias de comunicação social seriam mais eficazes no propósito de valorização 

da imagem corporativa através de ações de responsabilidade social? 

o São as ações de responsabilidade social reais legitimadoras de uma organização diante de 

seu ambiente? 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PESQUISA 

1. Você costuma comprar no O Boticário? 

1.( ) SIM 2.( ) NÃO 

Caso a resposta seja afinnativa, continue a entrevista. Se negativa, dispense o entrevistado. 

2. O que o motiva a comprar os produtos do O Boticário? 

1.( ) preço 2.() qualidade 3.() variedade 4.() atendimento 

5.( ) localização 6.() Outros _________________ _ 

3. Você tem conhecimento de alguma ação de responsabilidade social realizada pelo O 
Boticário? 

1.( ) SIM 2.( )NÃO 

4. Se a resposta for afirmativa, qual é essa ação? 

5. Que ação de responsabilidade social você sugeriria ao O Boticário? 

6. Mantida a mesma variedade e qualidade dos produtos, o preço e o atendimento de O 
Boticário, você deixaria de comprar dessa empresa caso algo prejudicasse sua 
imagem? 

1.( ) SIM 2.( ) NÃO 

7. Você se sente motivado(a) a comprar em uma organização por causa de suas ações 
sociais? 

1.( ) SIM 2.( )NÃO 

8. Se a resposta for afirmativa, qual é essa organização? 

9. Que ações de responsabilidade social essa organização implementa? 


