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Resumo:O artigo está baseado em uma pesquisa que investigou a influência da responsabilidade social
sobre a decisão de compra dos consumidores de um supermercado em Petrópolis. Nesse sentido, procura
definir e conceituar o termo responsabilidade social; relacionando sua importância para o planejamento
estratégico das organizações. Argumenta-se que o consumo consciente surge como uma tendência na
sociedade de hoje e esse tema ganha cada vez mais relevância nas teorias de Administração. Para
investigar essa questão, realizou-se uma pesquisa de campo no momento em que os clientes do
supermercado realizavam suas compras. Essa avaliação concluiu que esses consumidores têm
considerável interesse no tema da responsabilidade social. No entanto, esse não é um fator decisivo no
momento da compra. Ou seja, a influência da responsabilidade social nas decisões de consumo ainda é
relativa. Isso leva esses clientes, em determinados momentos, a observarem essa questão ao escolher seus
produtos e outras vezes não.
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1. INTRODUÇÃO 
  

A responsabilidade social (RS) tem sido apresentada na literatura de administração 
como um elemento estratégico que gera diferenciais competitivos, dentre eles a crescente 
preferência dos consumidores por organizações que adotam posturas éticas e responsáveis em 
seus processos de gestão.. 

Esse artigo está baseado em uma pesquisa de campo com o objetivo de investigar a 
influência da responsabilidade social na decisão de compra e na percepção dos consumidores. 
Foram entrevistados 105 clientes de um supermercado da cidade de Petrópolis, RJ, 
exatamente no momento em que faziam suas compras. Eles responderam um questionário 
com questões fechadas, sendo que cinco delas definiam uma escala somatória para identificar 
o perfil de consumo dos entrevistados. A partir dessa escala, definiu-se em que nível os 
clientes preferem produtos de empresas envolvidas com projetos de responsabilidade social. 

Como objetivos específicos da pesquisa, procurou-se definir e conceituar 
responsabilidade social e consumo consciente, relacionando sua importância para a estratégia 
das organizações. Responsabilidade Social é o compromisso empresarial de contribuir para o 
desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando em conjunto com os empregados, suas 
famílias, a comunidade local para melhorar sua qualidade de vida, de maneira que sejam boas 
tanto para as empresas como para o desenvolvimento da sociedade (KREITLON, 2004). O 
consumo consciente, segundo o mesmo autor, ocorre quando o consumidor busca o equilíbrio 
entre a sua satisfação pessoal e a sustentabilidade do planeta, lembrando que a 
sustentabilidade implica um modelo ambientalmente correto, socialmente justo e 
economicamente viável. 

Nesse sentido, a empresa cidadã é aquela que traduz uma imagem corporativa de 
consciência social comprometida com a busca de soluções para os mais diversos problemas 
sociais que prejudicam a comunidade. Segundo Ashley (2002), os serviços dessa empresa, 
seus produtos e marcas, ganham maior visibilidade e aceitação no mercado. Os clientes ficam 
mais animados em adquirir seus produtos ou serviços. Fornecedores sentem-se motivados em 
trabalhar para elas. Governo e sociedade civil tornam-se parceiros dos seus empreendimentos 
e os funcionários sentem-se motivados e satisfeitos em trabalhar nessas empresas. 

Segundo Ashley (2002), todos esses elementos combinados tornam a empresa mais 
competitiva, com sua marca reconhecida no mercado, gerando a confiabilidade do 
consumidor e assegurando sua sobrevivência no longo prazo. 

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Cada vez mais, os clientes estão escolhendo produtos e empresas que satisfaçam suas 
necessidades mais profundas de criatividade, espírito comunitário e idealismo. As 
organizações líderes já perceberam que precisam alcançar esses consumidores altamente 
conscientes e com acesso à tecnologia. E detectaram que as antigas práticas de gestão já não 
bastam para essa conquista (KOTLER, 2010). 

Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer 
seu anseio de transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Em um 
mundo confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais profundas 
necessidades de justiça social, econômica e ambiental em sua missão, visão e 



 

  

valores. Buscam não apenas satisfação funcional e emocional, mas também 
espiritual, nos produtos e serviços que escolhem (KOTLER, 2010, p. 4). 

Essa abordagem mais social está presente em toda a sociedade, não só no mundo 
empresarial, como também nas políticas de governo e nas organizações sociais, afirma Kotler 
(2010). Nesse sentido, a atuação com base em valores mais profundos, exigidos por uma nova 
sociedade, vem de encontro à perspectiva de atuação das organizações, com base na 
responsabilidade social. 

De fato, o debate acerca da responsabilidade social empresarial (RSE), que ocorria de 
forma rara e marginal no passado, tornou-se hoje onipresente, seja nos organismos 
internacionais ou nos ambientes corporativos, e tanto entre movimentos da sociedade civil 
quanto nos corredores acadêmicos. Atualmente, há um entendimento de que, enquanto ator 
social influente e poderoso, a empresa deve não apenas ser bem gerida, mas colocar-se 
também a serviço do bem comum, de modo a suprir as falhas de funcionamento do mercado e 
o atual encolhimento do Estado (KREITLON, 2004, p. 2,3). 

Entretanto, embora bastante presente no mundo dos negócios, a responsabilidade 
social ainda não tem uma definição exata, argumenta Ashley (2002). Muitas das ações que 
hoje são exibidas como tal não passam de benevolência empresarial, ainda fortemente 
influenciada pelo sentimento de caridade dos empresários, afirma a autora. Em função dessa 
falta de um conceito claro sobre o tema, diversos projetos, dos mais variados tipos, passam a 
assumir a postura de socialmente responsáveis, embora se enquadrem nesse conceito de 
maneira apenas parcial. 

A falta de um padrão conceitual mais específico a respeito do tema dificulta a sua 
maior difusão no Brasil, o que gera, na prática, a existência de perspectivas e respostas 
diversas quanto às práticas que serão efetivamente realizadas e recomendadas (ASHLEY, 
2002, p. 24). 

De qualquer forma, Ashley (2002) explica que é inegável a crescente difusão da 
responsabilidade social no Brasil. Ela elenca alguns fatores que contribuem para esse 
crescimento. Em primeiro lugar, o lançamento de premiação para ações desse tipo. Em 
segundo lugar, Ashley (2002) destaca o aumento da produção acadêmica sobre esse tema. 
Segundo ela, a academia e as instituições de ensino superior vêm incorporando a RS no 
currículo dos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, bem como nas 
áreas temáticas específicas de encontros, workshops e seminários. Um terceiro elemento que 
contribui para a maior exposição da responsabilidade social no Brasil é o surgimento de 
entidades associativas promotoras desse conceito. Entre elas, a autora destaca a atuação dos 
institutos Ethos e Akatu, que serviram de base para realização da pesquisa aqui apresentada. 

De fato, a complexidade que a responsabilidade social empresarial assume na 
atualidade faz com que ela seja interpretada e praticada como um compromisso ético da 
empresa nas suas ações e relações com múltiplos agentes, tais como: funcionários, acionistas, 
consumidores, rede de fornecedores, governo, meio-ambiente, mercado, comunidade. 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 agregação de valor para todos (ARANTES et al, 2002). 

Em síntese, percebe-se que duas dimensões complementares norteiam o conceito da 
responsabilidade social. De um lado, ela pode ser vista como um instrumento de ampliação e 
de gestão da competitividade da empresa, ajudando a tornar sua imagem, sua marca e seu 



 

  

produto reconhecidos perante seus stakeholders e pela comunidade. Por outro lado, significa 
uma forma de exercício da ética e da cidadania por parte das empresas e, consequentemente, 
de seus empregados enquanto agentes do desenvolvimento das regiões em que atuam 
(ARANTES et al, 2002, p. 4). 

Drucker (apud Fedato, 2005) acredita que as organizações têm a responsabilidade de 
encontrar uma abordagem para os problemas sociais básicos. Afirma que líderes devem 
aprender a serem líderes além dos muros, ou seja, não é suficiente que liderem dentro de suas 
organizações. Devem aprender a serem líderes em suas comunidades. Assim, devem assumir 
duas responsabilidades: uma delas se refere à performance empresarial, o que requer que 
sejam focados, eficientes e eficazes; a outra é a responsabilidade comunitária, que demanda 
que os líderes consigam aceitar e lidar com diferentes públicos, culturas e valores. 

Nesse sentido, Ashley (2002) afirma que muitas organizações vêm desenvolvendo 
campanhas sociais responsavelmente corretas, pregando valores éticos e transparentes nas 
ações e resultados, visando à melhoria de relacionamento com seus stakeholders. Sendo 
assim, segundo a autora, as empresas têm como desafio desenvolver o equilíbrio de seus 
negócios, não apenas se voltando para a competição de mercado, como excelência na 
qualidade de seus produtos e serviços ou pregando uma política de controle de custos entre 
outras, mas, sabendo conciliar estes aspectos com o desenvolvimento socioambiental 
sustentável cobrado pela sociedade. Para atingir tal objetivo é preciso que os membros das 
organizações, em especial a alta administração, tomem uma postura de conscientização em 
torno de uma gestão socialmente responsável. 

Junto com a abertura da economia global, os negócios se tornaram mais 
complexos por conta da velocidade das informações, da inovação e dos 
padrões tecnológicos, fatores estes que impõem aos empresários novos 
métodos para conduzir suas negociações. Além disso, questões de 
desigualdades em nossa sociedade fazem com que repensemos o 
desenvolvimento social, econômico e ambiental (ASHLEY, 2002, p.3). 

Para Grayson e Hodges (2002) outro ponto importante em relação à responsabilidade 
social das empresas é a estratégia social de negócios. Nesse sentido, o valor social em uma 
empresa pode ser importantíssimo no jogo do mercado. Se a empresa conseguir reduzir seus 
custos, melhorar significativamente sua imagem, aumentar sua produtividade, agregar valor a 
seus produtos e marca, ou seja, auferir benefícios para sua reputação, a responsabilidade 
social chega como estratégia para ficar.  

Por outro lado, empresas que desenvolvem práticas nocivas ao meio ambiente, 
começam a se preocupar com a imagem que passam para seus consumidores e para 
formadores de opinião em geral. Por isso, desenvolvem estratégias de marketing que auxiliem 
a minimizar os efeitos dessa prática (ZENONE, 2006). De acordo com Machado Filho (2006) 
ganhos com a responsabilidade social resultariam no chamado retorno social institucional. 

O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores 
privilegia a atitude da empresa em investir em ações sociais, e o desempenho 
da empresa obtém o reconhecimento público. Como consequência, a 
empresa vira notícia, potencializa sua marca, reforça sua imagem, assegura a 
lealdade de seus empregados, fideliza clientes, reforça laços com parceiros, 
conquista novos clientes, aumenta sua participação de mercado, conquista 
novos mercados e incrementa suas vendas (MACHADO FILHO, 2006, p. 
16). 



 

  

Melo Neto e Fróes (1999) também percebem na empresa, em sua atuação social, a 
preocupação com o marketing, a necessidade de utilizar estratégias para alavancar os 
negócios, e também ratifica a dificuldade de avaliar monetariamente os projetos sociais, 
havendo, por parte do empresário, apenas a percepção de ser um bom investimento.  

O confronto do social com o estratégico da empresa é ratificado por Silva (apud 
Oelrick, 2009) que constatou uma dissociação das ações sociais e o core business (núcleo de 
negócios) e core competence (núcleo de competências) das empresas, além de uma relativa 
falta de planejamento. Concluiu que não há um alinhamento da atuação social com as 
estratégias das empresas e as métricas praticamente inexistem.  

Porém, Oelrick (2009) argumenta que a convergência é possível. Ou seja, integrar a 
ética à estratégia é algo lucrativo a ser feito, tanto a longo quanto no curto prazo,  levando em 
conta uma avaliação de interesses que envolva análise moral, social e obrigações legais, 
podendo-se alinhá-los às estratégias da empresa na busca de resultados para a organização.  

Outro aspecto relevante mencionado por Mcalister e Ferrell (apud Oelrick 2009) 
refere-se à contribuição dos estudos sobre responsabilidade social para a comunidade 
científica na área da Adminsitração. Segundo eles, há várias áreas de intersecção que 
deveriam ser mais exploradas, como lealdade do consumidor, reputação corporativa e 
aprendizagem organizacional. 

 

3. PESQUISA SOBRE A INFLUÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

DECISÃO DOS CONSUMIDORES DE UM SUPERMERCADO EM PETRÓPOLIS. 

3.1 INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO DE CAMPO 

O objetivo da pesquisa foi verificar o grau de conhecimento das pessoas a respeito da 
responsabilidade social, bem como seu grau de interesse pelo assunto e se esses aspectos 
poderiam influenciá-las no ato da compra. 

O questionário foi aplicado em um mercado de médio porte no centro da cidade de 
Petrópolis – RJ, em dezembro de 2011 e maio de 2012, sendo feita a abordagem dos clientes 
em um setor específico – a delicatessen. Este mercado tem doze anos de atuação e é voltado 
para as classes A e B. Essa segmentação é divulgada pela comunicação da empresa e pode ser 
constatada por intermédio dos produtos diferenciados que comercializa (especialmente os 
tipos de queijos, vinhos e azeites), média de preço e localização. 

O fato de atender a esse segmento de mercado está condizente com o resultado 
relacionado ao grau de escolaridade dos clientes que preencheram o questionário: 63% 
possuem curso superior completo e 28% superior incompleto. A faixa etária variou entre 19 e 
73 anos. As informações referentes a ticket médio, volume de vendas, bem como outros 
dados que poderiam ser pertinentes para este trabalho, não foram reveladas pelo mercado. A 
direção da empresa alegou segredo de negócio e informou que não poderia divulgar esses 
dados por motivos estratégicos. 

Vale também destacar que a pesquisa não foi probabilística. Ou seja, não foi feito 
tratamento estatístico para se calcular o número mínimo de entrevistas para se garantir uma 



 

  

margem de erro confiável, de forma que o resultado alcançado pudesse ser extrapolado para o 
universo da população daquela cidade. 

Parte do questionário aplicado junto aos clientes do mercado foi baseado no padrão 
desenvolvido para escalas somatórias de Likert. De acordo com Selltiz (1965), uma escala 
somatória consiste de uma série de itens aos quais o indivíduo deve reagir. 

No entanto, não se faz qualquer tentativa para encontrar itens que sejam 
igualmente distribuídos numa escala de favorável-desfavorável (ou qualquer 
dimensão que se queira medir) (...) Cada resposta tem um valor numérico 
que indica o fato de ser favorável ou desfavorável; frequentemente as 
respostas favoráveis são contadas como mais, as desfavoráveis como menos. 
A soma algébrica dos resultados das respostas do indivíduo a todos os itens 
separados dá seu resultado total, que é interpretado como representação de 
sua posição numa escala de atitude favorável-desfavorável com relação ao 
objeto (Selltiz, 1965, p. 285). 

Ainda de acordo com Selltiz (1965, p. 285), “o tipo de escala somatória mais 
frequentemente usada no estudo de atitudes sociais segue o modelo criado por Likert, em 
1932, e é denominado escala de Likert”. Nessa escala, explica Selltiz (1965), os sujeitos 
devem responder a cada item, através de vários graus de acordo ou desacordo.  

Selltiz (1965) esclarece que a escala do tipo Likert tem sido usada amplamente em 
estudos de moral, de atitudes com relação a negros, de atitudes com relação a 
internacionalismo, etc. 

Tem várias vantagens. Em primeiro lugar, permite o emprego de itens que não 
estão explicitamente ligados à atitude estudada. No método de Likert, pode-se 
incluir qualquer item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o 
resultado total. Em segundo lugar, é de construção mais simples. Em terceiro 
lugar, tende a ser mais precisa com o mesmo número de itens. Em quarto lugar, 
a amplitude de respostas permitidas a determinado item, numa escala de Likert, 
apresenta, na realidade, informação mais precisa sobre a opinião do indivíduo a 
respeito da questão apresentada por esse item (Selltiz, 1965, p. 285/286). 

 

3.2 DADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

O questionário sobre a influência da responsabilidade social na decisão de compra dos 
consumidores foi respondido por 105 pessoas (47 do sexo masculino e 58 do feminino). A 
primeira questão versava sobre os assuntos de maior interesse dos respondentes (essa 
pergunta é exatamente a mesma feita por outra pesquisa

1
, realizada pelos institutos Ethos e 

Akatu, em 2010). 

Em Petrópolis, a responsabilidade social aparece como o 4º (11%) tema mais votado 
da lista, ficando atrás de saúde/doença (30%), produto/compra/consumo (22%), e cultura 
(16%). Na sequência, após responsabilidade social, tivemos ecologia/meio ambiente (10%) e 
sustentabilidade (8%), que são temas afins ao assunto principal da pesquisa. Curioso destacar 
o baixíssimo interesse por economia (3%) e, especialmente pela política (0%), observando 
que esses dois temas também aparecem em último lugar no interesse dos entrevistados pelos 
institutos Ethos e Akatu. 

                                                 
1
 Pesquisa Ethos/Akatu (2010), disponível em www.akatu.org.br – acessada em 24/11/2011. 



 

  

O fato de boa parcela dos entrevistados ter acima de 40 anos pode ter contribuído para 
o assunto saúde/doença ser o mais votado. Quando era feita a apuração, observou-se que esse 
tema era frequentemente relacionado com a preocupação em relação à saúde pública do país. 
Além disso, o público alvo do mercado pode ter influenciado no resultado. Segundo a 
diretoria, a empresa atrai muitos clientes da terceira idade, que residem no entorno. 

O tema produto/compra/consumo pode ter sido o segundo mais votado em função da 
própria atividade à qual os entrevistados se dedicavam no momento da entrevista. Ou seja, 
estavam ali justamente para realizar suas compras e escolher produtos, enfim, consumir. 

Responsabilidade social, ecologia/meio ambiente e sustentabilidade obtiveram 
porcentagens próximas na pesquisa, e se somados, apresentam um percentual de 29%, que é 
bastante representativo no âmbito desses resultados, pois juntos esses temas praticamente 
alcançam o primeiro tema de interesse dos entrevistados (saúde/doenças – com 30%). 

A segunda questão buscava verificar o grau de conhecimento a respeito do significado 
da responsabilidade social. Os resultados estão na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: nível de conhecimento a respeito da RS 

 

VOCE SABE O SIGNIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL?   

CONHEÇO BEM O ASSUNTO  23 respostas 22%  

JÁ OUVI FALAR, CONHEÇO UM POUCO 62 respostas  59%  

OUVI FALAR, MAS NÃO SEI DO QUE SE TRATA         19 respostas 18%         

NUNCA OUVI FALAR  1 resposta   1%  

TOTAL = 105 100% 

 

Como podemos observar através da apuração desta questão, grande parcela dos 
entrevistados (81%) tem um pouco de conhecimento ou conhece bem sobre o assunto 
responsabilidade social, bem acima da minoria de 18% que já ouviu falar, mas não sabe do 
que se trata e de 1% que nunca ouviu falar. Como foi abordado no referencial teórico, fatores 
como campanhas e projetos sociais de algumas empresas através dos anos e o apelo cada vez 
maior da sociedade pelo consumo consciente e por um planeta mais sustentável, podem ser 
responsáveis por esse grau de influência e conhecimento das pessoas sobre o significado de 
responsabilidade social. 

A questão seguinte investigou o interesse dos consumidores pelas informações nos 
rótulos dos produtos, obtendo o resultado na tabela 2 abaixo. 

Tabela 2: interesse dos consumidores por informações nos rótulos dos produtos. 

VOCE COSTUMA LER OS RÓTULOS DAS EMBALAGENS ANTES DA COMPRA? 

SIM 42 entrevistados               40% 

NÃO 16 entrevistados      15% 

AS VEZES   47 entrevistados            45%  



 

  

        

O resultado da questão mostra que os consumidores, em sua maioria, estão se 
informando sobre o que irão consumir e pesquisam sobre o que o produto tem a oferecer. Se 
considerarmos que 40% dos entrevistados sempre lêem os rótulos e 45% lêem às vezes, temos 
85% de clientes em potencial que buscam as informações contidas nos rótulos dos produtos. 

Esse resultado dessa pesquisa está em sintonia com o que vem sendo descrito na teoria 
de Administração, especialmente na área de Marketing, que descreve um cliente bem 
informado e cada vez mais interessado nas informações sobre o que está consumindo. 

A outra questão perguntava sobre a preferência por produtos de empresas envolvidas 
em projetos sociais, na tabela 3 abaixo. 

Tabela 3: percentual de preferência por empresas envolvidas em projetos sociais. 

Você dá preferência na compra por produtos de empresas envolvidos em projetos sociais? 

SIM 29 entrevistados               28% 

NÃO 35 entrevistados      33% 

AS VEZES   41 entrevistados            39%  

 

A apuração dos dados demonstra que boa parcela dos consumidores, 33% - ainda não 
apresenta interesse total por produtos envolvidos em projetos sociais. O meio termo (39%) foi 
a opção da maioria dos entrevistados. Esse dado está condizente com o resultado global da 
pesquisa, que mostrou claramente que não há um comportamento radical, nem contra e nem a 
favor da responsabilidade social por parte dos pesquisados no momento do consumo. Às 
vezes, eles tendem para uma escolha mais consciente e outras vezes não. 

 

3.3 DADOS DA ESCALA DE LIKERT 

As questões a seguir foram apuradas de acordo com a escala somatória de Likert, 
atribuindo pontos de um a cinco para cada pergunta. Importante frisar que os clientes 
pesquisados não sabiam e nem tinham acesso a essa escala de pontuação, conforme 
determina a técnica de pesquisa por intermédio de escalas somatórias (SELLTIZ, 1965). Na 
sequência, seguem as cinco afirmações, e em seguida sua análise de acordo com sua escala de 
concordância: 

Questões apresentadas no questionário: 

TENHO INTERESSE EM SABER SOBRE PROJETOS SOCIALMENTE RESPONSAVEIS 
DAS EMPRESAS. 

MEU RESPEITO POR UMA EMPRESA AUMENTA SE ELA É PARCEIRA DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE CARIDADE OU ONG PARA AJUDAR A RESOLVER PROBLEMAS 
SOCIAIS. 



 

  

COMPRARIA PRODUTOS DE EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS, MESMO 
SE OS PREÇOS DESSES PRODUTOS FOSSEM MAIS ALTOS DO QUE OS 
CONCORRENTES. 

APÓIO UMA EMPRESA QUE ESTEJA AGINDO COM RESPONSSABILIDADE SOCIAL, 
COMPRANDO SEUS PRODUTOS OU FALANDO BEM DESTA EMPRESA PARA 
OUTRAS PESSOAS. 

NÃO APÓIO UMA EMPRESA QUE NÃO CONSIDERO SOCIALMENTE 
RESPONSAVEL, DEIXANDO DE COMPRAR SEUS PRODUTOS OU CRITICANDO A 
EMPRESA PARA OUTRAS PESSOAS. 

Pontuação de cada grau de concordância: 

Vale 5 pontos  - CONCORDO TOTALMENTE                          

Vale 4 pontos  - CONCORDO EM PARTE                              

Vale 3 pontos  - NÃO CONCORDO/NEM DISCORDO          

Vale 2 pontos  - DISCORDO EM PARTE                                  

Vale 1 pontos  - DISCORDO TOTALMENTE      

Foram somados separadamente os pontos de cada questionário preenchido, referentes 
exclusivamente às cinco perguntas da escala de Likert e distribuídos por pontuação de acordo 
com o perfil dos consumidores. Para efeito de avaliação, foram definidos três padrões de 
comportamento no ato da compra, determinado pelo grau de concordância de cada um deles 
em relação ao efeito da Responsabilidade Social (RS) nos seus processos de escolha dos 
produtos. 

Esses níveis foram definidos matematicamente, com espaços iguais de 6 pontos para 
cada um deles,.como demonstrado na tabela 4: 

Tabela 4: classificação dos entrevistados da pesquisa. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA de 19 a 25 pontos      

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS de 12 a 18 pontos 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA de  5  a 11pontos   

 

Os respondentes que valorizam a RS em momentos de compra são aqueles 
consumidores mais conscientes, cujos questionários, no total, revelaram uma pontuação entre 
19 e 25 pontos. Vale observar que os 25 pontos são a pontuação máxima, obtida por aqueles 
clientes que concordaram totalmente com as cinco questões apresentadas para a elaboração 
da escala de Likert. Eles apresentam o seguinte perfil: 

 Têm interesse em saber dos projetos sociais das empresas, 

 Respeitam empresas que fazem parcerias para resolver problemas sociais, 



 

  

 Compram produtos envolvidos em projetos sociais, mesmo tendo preços mais 
caros, 

 Apoiam empresas envolvidas com projetos sociais, comprando seus produtos e 
falando bem delas para outras pessoas e 

 Não apoiam empresas que não consideram com responsabilidade social e as 
criticam para outras pessoas.  

No outro oposto da escala, o grupo de consumidores que não valoriza a RS no 
momento da compra foi aquele que obteve pontuação entre 5 e 11 (observando que a 
pontuação mínima na escala é justamente cinco, já que o grau de discordância total, no 
questionário, indicava 1 ponto apenas). Elem apresentaram o seguinte perfil: 

 Não têm interesse em saber dos projetos sociais das empresas, 

 Não respeitam empresas que fazem parcerias para resolver problemas sociais, 

 Não compram produtos envolvidos em projetos sociais, especialmente se os 
preços forem mais caros, 

 Não apoiam empresas envolvidas com projetos sociais, não deixando de 
comprar seus produtos e nem falando bem delas para outras pessoas, 

 Não criticam as empresas que consideram sem responsabilidade social para 
outras pessoas.  

Com pontuação intermediária, ficou o grupo de respondentes que obtiveram entre 12 e 
18 pontos. Eles foram classificados aqui como consumidores que apresentam um 
comportamento indefinido com relação à RS, no momento específico da compra. Entende-se, 
portanto, que é um tipo de consumidor que apresenta variações de comportamento no ato do 
consumo, seja por questões econômicas ou ideológicas. Em outras palavras, apresenta 
períodos em que se comporta com o perfil de consumidor responsavelmente correto, e em 
outro momento, se apresenta como consumidor menos consciente.     

3.4  PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Tabela 5: apuração da escala de Likert indicando perfil dos entrevistados. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               23 22% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        66 63% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       16 15% 

TOTAL 105 100% 

 

De acordo com a tabela 5, 23 (22%) entrevistados possuem o perfil de consumidor 
envolvido com questões sociais, que são influenciados na decisão de compra pela 



 

  

responsabilidade social das empresas produtoras. Seguindo com a análise, 66 (63%) 
consumidores estão caracterizados no campo dos consumidores com uma opinião indefinida 
em relação ao tema, ou seja, que podem adotar um perfil de consumo consciente em 
determinado momento, mas este não será de uma forma contínua, podendo apresentar 
variações. 

Verificou-se também, que desses 66 consumidores que apresentaram esse 
comportamento indefinido, 40 deles obtiveram pontuação baixa na questão referente a pagar 
preços mais elevados por produtos envolvidos em projetos sociais. Ou seja, 40 deles não 
concordam (totalmente ou parcialmente) em pagar mais caro por produtos em sintonia com a 
RS. Sem dúvida, essa questão reduziu a pontuação desse grupo, levando-os a ficar no nível 
considerado como intermediário na escala de Likert (entre 12 e 18 pontos). No geral (ou seja, 
na avaliação dos três grupos), a pesquisa demonstra que esse é um fator de maior 
discordância.  

Na parte de baixo na apuração somatória na escala de Likert, ficaram os consumidores 
com perfil negativo referente à responsabilidade social das empresas. Estes representam 16 
(15%) consumidores que não se preocupam com as questões sociais envolvendo empresas 
responsavelmente corretas, e não levam essas premissas em conta na hora da opção de 
compra. 

A seguir, foram apurados separadamente os dados por categoria, procurando-se 
investigar um pouco mais da opinião dos grupos envolvidos na pesquisa. Na primeira parte, 
na tabela 6, a apuração da pesquisa somente com os consumidores do sexo feminino e na 
segunda parte, na tabela 7, os consumidores do sexo masculino, com base na análise pela 
escala de Likert. 

Tabela 6: apuração da pesquisa somente com entrevistadas do sexo feminino. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               15 26% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        33 57% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       10 17% 

TOTAL 58 100% 

 

Tabela 7: apuração da pesquisa somente com entrevistados do sexo masculino. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               05 17% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        33 70% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       06 13% 

TOTAL 47 100% 

 

Outra investigação foi feita em relação à opinião dos entrevistados, levando-se em 
consideração o nível de escolaridade. Na primeira apuração (tabela 8) temos os resultados dos 



 

  

consumidores com ensino médio e na segunda parte (tabela 9) com os consumidores com 
ensino superior completo ou incompleto. 

Tabela 8: apuração da pesquisa somente com os consumidores com ensino médio completo. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               00 00% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        67 07% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       07 07% 

TOTAL 14 100% 

 

Tabela 9: apuração da pesquisa somente com os consumidores com ensino superior completo ou incompleto. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               23 25% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        59 65% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       9 1o% 

TOTAL 91 100% 

 

Também foram apurados separadamente os dados da pesquisa referente aos 
consumidores que escolheram os temas Responsabilidade Social, Sustentabilidade e 
Ecologia/Meio Ambiente como seu assunto de maior interesse, em um total de 32 
entrevistados, conforme dados na tabela 10: 

Tabela 10: apuração da pesquisa com os consumidores que demonstraram maior interesse nos temas 

responsabilidade social, sustentabilidade e ecologia/meio ambiente. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               11 34% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        19 59% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       02 06% 

TOTAL 32 100% 

 

No estudo entre os consumidores que escolheram como temas preferidos a  
responsabilidade social, a sustentabilidade ou a ecologia/meio ambiente (rs/sus/eco), 
obsevamos um comportamento claramente preocupado com a questão da responsabilidade 
social. Apenas 02 dos 32 respondentes ficaram com uma pontuação entre 5 e 11 pontos. 
Importante observar que, mesmo nesse grupo com interesse claro sobre o tema, o 
comportamento de compra não se mostra radical, já que a maioria (19 entrevistados) 
manteve-se no campo do comportamento indefinido, ora tendendo para escolhas mais 
conscientes e ora não. 



 

  

Para efeito de comparação, analisou-se também o comportamento dos entrevistados 
com interesse no assunto que obteve maior pontuação: saúde e doença, em um total de 73 
entrevistados, conforme apresentado na tabela 11 a seguir: 

Tabela 11: apuração da pesquisa com os consumidores que demonstraram maior interesse no tema 

saúde e doneça. 

VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA               12 16% 

COMPORTAMENTO INDEFINIDO EM RELAÇÃO À RS        47 64% 

NÃO VALORIZA A RS EM MOMENTOS DE COMPRA       14 19% 

TOTAL 73 100% 

 

 Na comparação, observa-se que o campo de escolha relacionado a esse grupo 
(saúde/doença)  apresentou um índice de valorização da RS nos momentos de compra igual a 
16% contra 34% do mesmo segmento de consumidores que optaram pelos temas ligados a 
essa pesquisa. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados coletados permitem concluir que a maior parte dos clientes pesquisados, 
justamente no momento em que realizavam suas compras, num supermercado de médio porte 
da cidade de Petrópolis, não tem um comportamento totalmente definido em relação à 
responsabilidade social. Nem assumem um perfil totalmente consciente nem podem ser 
caracterizados como clientes totalmente alienados em relação ao tema. 

Esse comportamento indefinido não pode ser caracterizado, em hipótese alguma, 
como uma falta de opinião a respeito do tema, ou como um comportamento alienado no 
consumo. Isso porque, dos 105 respondentes, apenas 6 marcaram a coluna que determinava 3 
pontos na escala de Likert, ou seja não concordavam nem discordavam com as afirmações 
apresentadas. Em sua maioria, os entrevistados ora tendiam para papéis mais responsáveis 
nas compras e ora apresentavam opiniões distantes desse perfil mais consciente. 
Especialmente na afirmativa relacionada com a questão do preço dos produtos, conforme já 
comentado. 

Isso indica um perfil de cliente que, em determinados momentos, observa essa 
questão, outras vezes não. Um consumidor que nem sempre tende a respeitar as empresas que 
se envolvem em problemas sociais e que pode ou não comprar os produtos dessa empresa, 
levando em consideração esse envolvimento. Além disso, esse consumidor tanto elogia como 
não se envolve na divulgação desse fato para outras pessoas. Isso pode depender do momento 
ou do contexto em que essas compras são realizadas. 

 De qualquer forma, se computarmos somente o número de entrevistados influenciados 
pela questão da responsabilidade social, observa-se que ele é maior do que o daqueles que 
apresentam um perfil totalmente desligado desse tema. Adicionando a esse número o 



 

  

percentual de clientes de comportamento não totalmente definido, pode-se concluir que a 
responsabilidade social é uma questão relevante no processo de escolha desses clientes 
entrevistados. 

Assim como destacado na teoria da Administração hoje em dia, trata-se de um tema 
cada vez mais relevante na estratégia das organizações, que não podem deixar de lado o fato 
de que a sociedade está cada vez mais consciente e exigente em seus processos de decisão. 

O resultado desse trabalho de campo mostra isso e pode ser utilizado para novas 
pesquisas nessa área, no sentido de contribuir para um melhor entendimento da interpretação 
dos consumidores com o tema da responsabilidade social. Sendo assim, pesquisas como essa 
podem sinalizar para as empresas uma necessidade de maior preocupação com esse 
comportamento dos consumidores, fazendo-as agregar elementos que possam ajustar suas 
estratégias mercadológicas. 

Ao analisar a teoria pesquisada e o estudo de campo, pode-se dizer como conclusão 
final que as empresas devem se atentar cada vez mais em oferecer não somente um produto 
de qualidade ou com melhor custo benefício. Devem também estar atentas às questões 
relacionadas com o meio ambiente e a sociedade. Os consumidores entrevistados 
demonstraram relevante preocupação com fatores que vão além do produto em si. Eles 
tendem a atribuir maior valor às empresas que agem com responsabilidade social e que 
contribuem para o desenvolvimento da sociedade como um todo. As empresas que 
conseguirem aliar esses fatores à estratégia organizacional, juntamente com a qualidade dos 
produtos ou serviços ofertados, poderão ocupar um lugar de maior destaque no mercado. 
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