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Resumo:O desenvolvimento de ações sociais obteve, ao longo dos anos, maiores proporções no âmbito
empresarial. O conhecimento sobre sua percepção por parte dos consumidores é importante visto que
empresas e sociedades são influenciadas mutuamente por estas ações. No desenvolvimento da
responsabilidade social, os consumidores compõem um grupo de stakeholders importante, os quais as
organizações pretendem mitigar necessidades e atender eficazmente. Assim, o objetivo deste estudo é o
de é o de ampliar o nível de conhecimento a respeito das opiniões e percepções de estudantes
universitários, os quais são tidos no estudo como consumidores, em relação à postura socialmente
responsável das empresas. Numa pesquisa exploratória e qualitativa, verificou-se que os pesquisados não
têm uma cultura de busca de informações sobre práticas sociais das empresas, sendo estas, vistas
geralmente como um fator de agregação de valor à imagem do negócio. Ressalta-se a necessidade de as
empresas interagirem com consumidores e demais stakeholders a respeito da Responsabilidade Social
Corporativa, bem como entender suas motivações e fatores que influenciam sua tomada de decisão de
compra. Uma vez que são estas práticas que proporcionam benefícios tanto para empresas como para os
consumidores.

Palavras Chave: Social - consumidor - percepção - estudante - 



 

1. INTRODUÇÃO 
 A Responsabilidade Social tem sido um tema deveras enfatizado e discutido no meio 
acadêmico e no âmbito empresarial. O aumento dessas discussões e a busca da adequação das 
empresas às ações socialmente responsáveis podem estar atrelados às carências do setor 
público em sanar as principais necessidades ou dificuldades da população. Muitas empresas 
passam a desenvolver iniciativas sociais com o entendimento de que elas precisam ter boas 
relações com a comunidade a qual se inserem, oferecer resultados positivos aos seus parceiros 
e bem estar aos funcionários, além de dispor produtos e serviços de qualidade. 
 Os consumidores compõem um grupo dos principais stakeholders os quais as 
organizações pretendem mitigar suas necessidades e atender eficazmente. Compõe-se também 
de importante conjunto de pessoas que influenciam as ações da firma e são impactadas 
diretamente por sua atuação, nesse sentido, possuem opiniões consideráveis e importantes para 
a tomada de decisão da organização.    
 A sociedade civil e as empresas têm se mostrado solícitas a ações socialmente 
responsáveis e têm desenvolvido ao longo do tempo iniciativas nesse sentido, como as 
organizações não governamentais e os projetos empresariais voltados para melhorar as 
relações com clientes, fornecedores, funcionários e comunidade em geral. 
 O desenvolvimento do tema no meio acadêmico fez surgir modelos de análise social, 
pesquisas empíricas relacionadas a valores éticos e morais da sociedade-empresa e discussões 
sobre o papel da imagem empresarial e retorno econômico. A percepção e entendimento dos 
consumidores acerca do tema tornaram-se também elementos integrantes desse 
desenvolvimento. 

 A avaliação do consumidor em relação à postura de responsabilidade social de uma 
organização se insere no processo de decisão de compra, mas não há consenso a respeito da 
importância e do impacto desta informação nas escolhas dos consumidores (SERPA; 
FORNEAU, 2007). 

 Os efeitos da adoção de ações sociais no comportamento dos consumidores não têm 
recebido ênfase considerável e não tem sido alvo de muitos estudos sobre o tema. Creyer e 
Ross (1997) pontuam que embora seja importante entender os fatores que influenciam e levam 
os tomadores de decisão a responderem um dilema ético, é igualmente importante entender 
como os consumidores interpretam ou reagem ao resultado daquela decisão incorporada. 
 Deste modo, o objetivo deste estudo, de caráter exploratório, é o de ampliar o nível de 
conhecimento a respeito das opiniões e percepções de estudantes universitários, colocados 
aqui como consumidores, em relação à postura socialmente responsável das empresas. Para 
isso, com a utilização do tipo de amostragem intencional, foi desenvolvida uma pesquisa junto 
a estudantes concluintes do curso de Administração da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) em que se coletaram dados específicos através de cinco questões abertas; a 
análise hermenêutica-dialética proporcionou subsídios e meios para o exame das respostas. 

Assim, a primeira seção engloba uma abordagem teórica sobre as origens e conceitos 
da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), o conceito e a visão do consumidor e a RSC 
como compromisso ético ou marketing social. A seção seguinte mostra os métodos utilizados 
para a consecução da pesquisa. Posteriormente são discutidos os resultados do estudo e as 
considerações finais.  

2. ABORDAGEM TEÓRICA 

2.1. ORIGENS E CONCEITOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 



 

  

 Ao estudar os elementos necessários ao entendimento da responsabilidade social, foi 
possível verificar que existe uma reunião considerável de idéias e opiniões relacionadas que, 
segundo Hoff (2008), dão forma a esse construto e o tornam complexo. 
 O estudo da RSC e a idéia de performance social impõem o entendimento de 
indicadores ou formas de avaliação social, bem como das relações que podem fazer com que 
os valores da sociedade permeiem os valores organizacionais. É possível através do estudo do 
tema evidenciar como a sociedade acaba sendo inclusa como mais uma variável a ser 
gerenciada na organização.  

 Wood (1991) argumenta que negócios e sociedade são muito mais entidades 
interconectadas do que entidades distintas. Neste sentido, caberá à empresa como agente 
operador e influenciador na sociedade, lidar com anseios, problemas e necessidades sociais dos 
atores envolvidos com ela.  

 Momento em que segundo a Teoria dos Stakeholders, a organização pode focar nas 
necessidades emergenciais de algum grupo em particular. Segundo Carrigan e Atalla (2001), 
há uma divergência entre interesses dos acionistas, sócios ou proprietários que visam à 
maximização do lucro, e o interesse dos demais grupos, o que gera um paradoxo para a 
empresa que tem a intenção de atender às expectativas de todos os seus stakeholders.  

A consolidação de práticas sociais pode beneficiar de forma direta e indireta os atores 
do âmbito interno à firma. Com isso, caberá à empresa agir no intuito de considerar as 
necessidades e problemas desses stakeholders de uma maneira conjunta e adequada. 

 
As ações socialmente responsáveis da empresa aumentam a produtividade no 
trabalho, criam maior motivação, auto-estima e orgulho entre os funcionários. (...) 
atuações que gerem impactos positivos tanto no ambiente interno quanto no ambiente 
externo da empresa aprimoram a atmosfera de trabalho e determinam a melhoria 
significativa da qualidade de vida dos empregados (MELO NETO; FROES, 2001).  
 

Porém, é válido ressaltar a natureza ética das discussões sobre RSC e o momento em 
que surgiu como conceito formal e consolidado. Os debates sobre o tema obtiveram início em 
países europeus e nos Estados Unidos na década de 60, e no Brasil a discussão só ganhou 
relevância significativa na década de 90. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico e as 
exigências de um posicionamento empresarial mais responsável levaram à discussão de temas 
relacionados à ética e moral no âmbito das empresas.  
 Com a ascensão de uma crise ambiental e social atrelada a outros fatores houve na 
década de 70, segundo Whetten, Rands e Godfrey (2002), uma maior aceitação sobre o tema e 
o direcionamento do foco de análise para as corporações e não mais para os indivíduos à frente 
delas. Friedman (1970) defendia que a responsabilidade social das empresas é gerar lucros, e 
não se envolver em resolver problemas sociais, que deveriam ser tratados pelo Estado 
(BASTOS, LESSA, 2008). Outros autores divergiam: Carroll (1979) promoveu uma análise 
tridimensional da RSC servindo de orientação para diversos outros trabalhos posteriores. 
 Na década de 80 muitos modelos foram consolidados. Os estudos estiveram voltados 
ao estabelecimento de conceitos alternativos, princípios ou temas relacionados. Ampliaram-se 
as análises em torno da ética na empresa e do desempenho financeiro.   

Nesse ambiente temas como performance social corporativa, teoria dos stakeholders, 
ética nos negócios e cidadania corporativa são colocados em discussão e contribuíram para a 
construção da definição da RSC. Atualmente, acadêmicos passam a estudar a aplicabilidade 
dos modelos e conceituações construídos. Essa tarefa envolve fatores como a inferência de 
custos adicionais no trato com ações sociais e para a consolidação do desempenho social 



 

  

empresarial. Assim, a estratégia organizacional é criada também mediante a efetivação dessas 
ações.  

Entretanto, embora redefinições do construto e análises dos modelos persistam como 
forma de fomentar métodos e a conceituação formada do tema, constata-se ao longo da análise 
histórica e atual que a RSC é um assunto que em constante evolução. 

Apesar de existir um número significativo de trabalhos sobre ética e RSC publicados no 
exterior, observa-se que o tema é um assunto recente na literatura brasileira e com poucas 
pesquisas acadêmicas realizadas (SOUZA; MARCON, 2002). Escassos também e 
principalmente são os estudos sobre RSC voltados à visão dos consumidores, elementos 
importantes e integrantes do processo de consolidação de uma organização. 

2.2. A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E A VISÃO DO CONSUMIDOR 
Dado o fato de que a RSC é um tema em constante evolução, é natural que muitos 

indivíduos não conheçam especificamente sua definição e natureza. Entretanto, nos últimos 
anos, muitos cidadãos passaram a incorporar o exercício da consciência social em sua prática 
de consumo. E há uma constante ascensão, por parte da imprensa e empresas dos mais 
diversos setores, da adoção de critérios de legitimidade relacionados às suas práticas éticas e 
sociais.  

Para Titus & Bradford (1996), muitos autores consideram que os consumidores do 
novo milênio são mais bem informados e educados sobre seus direitos e sobre a 
responsabilidade das empresas para com a sociedade (SERPA; FOURNEAU, 2007).  

É válido o estudo do comportamento do consumidor porque, segundo Arantes, Silva, 
Tanner e Machado (2004) a RSC corresponde a uma postura ética assumida pelas empresas, 
tendo como referência os valores praticados em determinada sociedade e as pressões exercidas 
pelos agentes que fazem parte dela. Assim, o papel do consumidor é determinante na definição 
do grau de RSC praticado pelas empresas em um dado local.  

No contexto brasileiro, o comprometimento das empresas com uma postura de 
responsabilidade social é relativamente recente, sendo este um tema ainda em desenvolvimento 
(ASHLEY, et al, 2003). Alguns consumidores assim começam aos poucos a avaliarem com 
censo crítico o desempenho das empresas, e a atrelar ao seu poder de decisão de compra, 
aspectos de relevância social por parte das mesmas. 

A prática de projetos sociais pode colocar-se como um fator de decisão no momento 
da compra. Brown e Dacin (1997) encontraram evidências em seus estudos que sugerem que 
uma organização considerada socialmente responsável será avaliada mais favoravelmente pelos 
consumidores. 

Alguns estudos procuraram avaliar as opiniões e percepções dos consumidores acerca 
da RSC ou a influência dessas ações em seu comportamento de compra. Verifica-se que a 
maioria deles foi realizada no exterior, o que mostra uma possível dificuldade por parte do 
Brasil de explorar e avaliar as ações sociais e suas implicações para com alguns stakeholders.   

Carrigan e Attalla (2001) apontam que há resultados conflitantes oriundos de pesquisas 
a respeito dos efeitos da percepção da RSC no comportamento do consumidor. Os autores 
defendem a idéia de que uma das possíveis explicações para estes resultados não conclusivos é 
que os consumidores, mesmo tendo maior consciência e conhecendo mais sobre seus direitos, 
são relativamente mal informados sobre a postura das empresas e suas práticas e, muitas vezes, 
não são capazes de classificar uma empresa como socialmente responsável. 



 

  

Este fator pode ser originado pela não existência de uma cultura de busca de 
informações por parte das pessoas sobre o significado da RSC ou sobre a adoção da postura 
socialmente responsável pelas empresas. A consciência social ainda não é um atributo 
freqüente na mentalidade dos consumidores do Brasil. Como também as organizações 
precisam mostrar que essa contribuição trata-se de iniciativa indispensável ao desenvolvimento 
de uma sociedade. 

Para Souza e Marcon (2002) o consumidor médio não sabe avaliar se um produto é 
seguro ou se uma nova tecnologia pode trazer efeitos prejudiciais à saúde em longo prazo, 
antes de comprá-lo e submetê-lo ao uso.  
 Nesse sentido, caberá à empresa desenvolver os melhores meios para informar aos 
clientes sobre as especificidades dos produtos, contribuindo para manutenção de sua saúde e 
adequação da empresa às suas necessidades. Esses são fatores que devem ser ponderados no 
fomento de ações socialmente responsáveis.  

2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: COMPROMISSO ÉTICO OU 
MARKETING SOCIAL? 

A visão dos consumidores pode diferir quanto aos propósitos das ações socialmente 
responsáveis de uma empresa. Alguns podem enxergar uma válida iniciativa de 
desenvolvimento social comunitário ou no âmbito interno, outros podem notar um interesse 
claro por resultados econômicos que podem ser originários pelo desempenho social da 
empresa.  

É fato que muitas das iniciativas sociais implicam em possibilidades de auferir maior 
lucro ou desempenho financeiro, bem como uma imagem positiva em relação à demanda. 
Neste sentido, uma vez que a transparência é um requisito indispensável no exercício de tarefas 
sociais, pode-se considerar o marketing social um fator conseqüente da atuação social de uma 
organização.  

 
Algumas organizações que desenvolvem projetos sociais praticam uma forma de 
orientação de marketing de causas sociais. Trata-se de uma atividade segundo a qual 
uma empresa com uma imagem, produto ou serviço a ser comercializada estabelece 
uma parceria ou relacionamento com uma causa ou uma variedade de causas em 
benefício mútuo (PRINGLE e THOMPSON, 1999; COLLINS, 1993, p. 46-58).   

 
Ou seja, muitas vezes as práticas sociais acabam por ser atreladas ao produto e, dessa 

maneira, os processos de marketing incluem iniciativas sociais como sua parte integrante. 
Segundo Borba (2004), um dos principais instrumentos de multiplicação da imagem e do 
conceito de RSC tem sido o marketing. Campanhas publicitárias, inscrições em prêmios e 
obtenção de selos oferecidos pelo governo ou entidades representativas são alguns dos 
instrumentos mais utilizados por empresas para tornar públicas suas ações de cidadania.  

Melo Neto e Froes (2001) afirmam que o marketing, com suas ações de comunicação, 
modifica e influencia a percepção do cliente e seus comportamentos. A definição marketing 
social mostra-o como um tema que atua na comunicação com funcionários e seus familiares, 
como ações que visam aumentar comprovadamente o bem-estar social. Essas ações de médio e 
longo prazo garantem sustentabilidade, cidadania, solidariedade e coesão social. A 
comunicação dos resultados alcançados por tais ações sociais e os ganhos da empresa, 
resultantes da maior visibilidade dessas ações, constituem o que os autores chamam de 
marketing social ético.  

Entretanto, um ponto chave consiste em saber diferenciar ações sociais meramente 
consolidadas e fomentadas visando à busca do marketing social, do compromisso ético de 



 

  

modificar determinada realidade. A primeira significa por vezes o retorno financeiro em termos 
de imagem. A segunda inclui a RSC no patamar de estratégia empresarial, o que significa a 
manutenção de uma política de longo prazo. A responsabilidade social implica coerência entre 
valores e atitudes, e isto é mais do que uma estratégia de marketing, é um comprometimento 
ético com a comunidade ou com a região ou com o país no qual a firma está inserida.  
 Observa-se que a RSC pode ser tida como um compromisso ético com a sociedade, e o 
marketing social vem a ser um elemento que adiciona valor a este processo, podendo ser 
considerado uma conseqüência. Segundo Bocchi Júnior (2007) a qualidade, por exemplo, pode 
ser vista pelo consumidor de forma objetiva e absoluta e induz o consumo; todavia, no 
momento que o marketing da empresa exaltar os benefícios sociais e ambientais que a empresa 
disponibiliza para os stakeholders, o consumidor passa a considerar também esses aspectos no 
momento da compra.  

Mendonça (2002) afirma que o marketing passou da preocupação com a maximização 
dos lucros a curto prazo, ao reconhecimento da importância da satisfação das necessidades dos 
consumidores. Para a autora, no Brasil o termo marketing social está sendo utilizado 
especialmente pela mídia para designar a atuação empresarial no campo social para indicar a 
finalidade de obter diferenciais competitivos, sem que essas ações tenham o objetivo de 
influenciar um comportamento coletivo.   

Porém, o compromisso ético e o conhecimento das necessidades daqueles que estão 
envolvidos ou fazem parte da organização precisam ser elementos integrantes de seus 
objetivos. Isto porque a organização necessita do ambiente e comunidade em consonância com 
a realização de suas atividades, como também necessita manter os recursos de que dispõe e 
colocar-se como um agente de mudança, verificando que as empresas possuem meios eficazes 
de fomentar o progresso social de determinada realidade.    
 Os consumidores possuem entendimentos e perspectivas acerca da RSC que não se 
colocam como respostas conclusivas e conhecidas por todos que pesquisam o tema. O 
presente estudo visa ser uma contribuição neste sentido, como forma de explorar o 
entendimento de um segmento de consumidores em particular. Assim, observa-se o método 
que serviu de base para a construção da pesquisa e os aspectos a serem mencionados.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
No intuito de atingir o objetivo da pesquisa, que é o de ampliar o nível de 

conhecimento a respeito das opiniões e percepções de estudantes universitários em relação à 
postura socialmente responsável das empresas, escolheu-se estruturar uma pesquisa por 
amostragem. Visto que não é possível pesquisar o conjunto de estudantes de Administração da 
Universidade Federal da Campina Grande, a amostragem pode, pela análise de seu conceito, 
selecionar e escolher os elementos que irão constituir uma amostra e serão considerados, para 
efeito de pesquisa, como representantes do conjunto da população à qual pertencem. A 
amostragem não probabilística forneceu os requisitos necessários para a construção da 
pesquisa e dentre ela optou-se pela amostragem intencional. Isto porque, segundo Barros e 
Lehfeld (2000), a amostragem intencional permite escolher elementos de uma amostra que se 
relacionam intencionalmente com as características estabelecidas e necessidades da pesquisa.  

Nesse sentido, optou-se pela escolha de uma turma de estudantes concluintes do curso 
de Administração da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) pelo fato do 
entendimento de que os mesmos podem ter maior familiaridade e conhecimento sobre o tema. 
De um total de 38 discentes concluintes do curso, participaram da pesquisa quinze alunos, o 
que corresponde a aproximadamente 40% da população.  



 

  

Para a coleta de dados, foi elaborado um roteiro para realização de entrevistas semi-
estruturadas, composto de cinco questões abertas em que se procurou contemplar o 
conhecimento sobre RSC; a iniciativa de busca de informações pelos pesquisados; a opinião 
frente às informações sociais das empresas; a influência das ações no comportamento dos 
estudantes e sua opinião sobre a atuação social das empresas.  

Tomou-se o cuidado de verificar características comuns dos pesquisados como faixa 
etária e sexo. Pontua-se que 68% dos pesquisados foram do sexo feminino e 32% do sexo 
masculino. A média de idade foi de 24 anos.  

Para orientar o tratamento do material coletado nos questionários, utilizou-se a análise 
hermenêutica dialética. Este tipo de análise, segundo Minayo (2002), coloca a fala em seu 
contexto para entendê-la a partir de seu interior e no campo de especialidade histórica e 
totalizante em que é produzida. Na medida em que se valoriza o contexto sócio-histórico, 
pode-se fazer uma analogia das respostas dos pesquisados ao que se está vivendo na 
atualidade, como também é possível compreender a dinâmica e as contradições dos processos 

afirma ainda que o resultado e a produção de conhecimento são aproximações da realidade 
social. O produto final de uma pesquisa é sempre provisório (...), é sempre um ponto de vista a 
respeito do objeto. 

Ou seja, através da análise hermenêutica dialética, procurou-se pontuar similaridades e 
distinções entre as respostas dos universitários, como também caracterizar seus pontos de vista 
mediante o contexto em que acontecem e são desenvolvidos. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
O questionário estruturado buscou explorar aspectos que envolvem o entendimento da 

RSC pelos respondentes, sua iniciativa de buscar informações sobre questões sociais das 
empresas às quais consomem seus produtos/serviços, verificando até que ponto ações sociais 
são tidas como importantes. Buscou-se englobar também no instrumento a opinião dos 
estudantes sobre a atuação das empresas em informá-los acerca de suas práticas sociais; a 
influência dessas ações no comportamento de compra e a compreensão sobre como se dá a 
atuação social das empresas. 

 Conforme especificado, a primeira questão procurou verificar o que os estudantes 
conhecem e entendem por responsabilidade social. Mesmo sendo considerado um tema de 
discussão relativamente recente no país, uma análise geral permite inferir que as respostas 
mostraram alguns pontos de vista similares, talvez pelo fato de os respondentes possuírem a 
mesma faixa etária e grau de escolaridade. Os mesmos relacionaram a definição do construto à 
aspectos próprios por eles entendidos como importantes na atuação das empresas.  
 Na análise das respostas à esta questão, procurou-se encontrar semelhanças entre as 
opiniões dos pesquisados, observando padrões nas respostas dadas. Algumas definições 
relacionaram a ligação da RSC a aspectos específicos de retorno à sociedade em função 
daquilo que a organização recebe. Alguns fizeram menção sobre a importância de desenvolver 
projetos sociais que não visem apenas resultados à curto prazo, levando em conta um efetivo 
retorno para a comunidade. As respostas que se seguem retratam esta relação:  
  

disponibilizar mão-de-obra, matéria-  
 

 empresa em ações em benefício e 
 

 



 

  

 
 
 Essas e outras opiniões indicam que alguns estudantes consideram que as práticas 
sociais da empresa estão voltadas para o trabalho com problemas e necessidades de alguns 
membros externos à organização. Uma vez que o ambiente e a sociedade disponibilizam mão-
de-obra, material e recursos ao eficiente funcionamento das empresas, é válido que elas 
direcionem os mesmos esforços no sentido de restituir os agentes externos desses recursos 
utilizados. 

Algumas pessoas demonstraram ter uma visão mais ampla do tema, relacionando o 
conceito à consideração das necessidades de todos os atores sociais envolvidos com a 
empresa. Ou seja, a organização deve trabalhar em benefício de seus principais agentes 
relacionados, dentre eles a sociedade. As declarações a seguir abordam essa opinião: 
 

cunho social, com preocupação com todos os stakeholders  
 

 
 

 Uma visão menos mencionada pelos respondentes tratou do relacionamento da RSC à 
atividades financeiras da empresa. A dimensão econômica da responsabilidade social, pontuada 
por Carroll (1979) retratou a necessidade da firma de cumprir com os compromissos com seus 
fornecedores, clientes e acionistas e com a devida adequação entre suas receitas e despesas. 
Entretanto, este não é o único dever da firma, existindo o compromisso ético para a 
consideração de aspectos aquém dos dividendos econômicos. 

Nesse sentido, também numa visão ampla, alguns estudantes pontuaram que a RSC 
está apoiada na obtenção de resultados financeiros e de melhorias do ponto de vista ambiental 
e que interessa à sociedade. Conforme é possível observar nas respostas que se seguem: 

 

questões de lucratividade, pontos referentes ao bem-estar funcional e social, impacto 
 

 

para o bem-  
 

 Estas e uma outra opinião foram as únicas que retrataram a RSC do ponto de vista 
tanto de aspectos econômicos quanto éticos. No entanto, a maioria das respostas esteve mais 
direcionada à opinião de que a RSC trata-se da contribuição para a sociedade e o meio-
ambiente de forma ética e humanitária. Ou seja, ações socialmente responsáveis existem como 
forma de colaboração contínua com os agentes envolvidos e principalmente com o ambiente 
em que a empresa se insere, os membros externos.  
 Esse entendimento por vezes deixa de considerar pontos internos à empresa que são 
importantes, como problemas e necessidades dos funcionários ou acionistas. Entretanto, ainda 
assim, a verificação de que a firma deve trabalhar voltando-se às características, 
particularidades e condições do ambiente externo pode ser tida como elevada e abrangente, 
visto que está além antiga da visão clássica da RSC difundida por Friedman. A afirmação 
RSC] significa a contribuição da empresa para com a sociedade de forma justa e tendo o 

cto pontuado, sendo repetida por 
outros respondentes ainda que com diferentes palavras. Ou ainda pode-se verificar a 



 

  

a sociedade, em relação a jogar resíduos no lixo, p
Essas opiniões mostram uma consciência com as vulnerabilidades do meio-ambiente e a 
disponibilidade das empresas em cooperar neste sentido.  

 Estas opiniões remetem a RSC a um outro patamar de considerações sociais. A grande 
maioria dos estudantes não relacionou o conceito ao fornecimento de informações claras e 
concisas para os consumidores sobre os produtos/serviços, nem o atrelou, por exemplo, à 
necessidade de tratar de problemas específicos dos funcionários. Entretanto, a maioria das 
respostas considerou a necessidade de analisar o ambiente externo e suas características, 
identificando o fato de que as ações das empresas estão diretamente relacionadas à ele.  

O segundo questionamento consistiu em saber se o consumidor busca informações 
sobre possíveis ações sociais das empresas às quais ele compra. Procurou-se verificar até que 
ponto o consumidor tem a disposição ou a ação de procurar ou se interessar por essas 
informações.  

A grande maioria mostrou não ter a iniciativa nem o desejo de buscar este tipo de ação 
por parte das empresas às quais consomem seus produtos ou serviços. Isto reflete o fato de 
que os consumidores pesquisados ainda não conhecem a importância de seu poder de compra 
neste sentido, e que não existe uma cultura para mudança social através da valorização ou 
conhecimento sobre empresas socialmente responsáveis. A afirmação a seguir pode explanar a 
maioria das respostas: 

compr  
 
Verificou-se dentre as respostas um posicionamento favorável às firmas que trabalham 

com ações sociais, ainda que os consumidores busquem ou não este tipo de informação. 
Algumas opiniões foram feitas no sentido de mostrar a responsabilidade social como o 
fornecimento por parte da empresa de informações verdadeiras sobre o produto ao 
consumidor. Observa-se: 

 

sobre os produtos e sobre as  
 
Ou seja, alguns respondentes ainda não têm o real conhecimento de seus direitos como 

consumidores, acreditando ser socialmente responsável a empresa que simplesmente fornece 
informações ou é clara em relação às atividades por ela realizadas.   

Outras opiniões e posicionamentos mostram que a responsabilidade social vem 
surgindo como tema relevante na conjuntura atual de negócios e consumo. E que sua 
valorização e consideração por parte de empresas e pessoas são importantes e devem fazer 
parte da intenção de compra dos consumidores em geral. As declarações exemplificam esta 
constatação: 

 
 

tem aumentado e as pessoas hoje estão mais dispostas a 
 

 
 

 
A responsabilidade social pode ser vista como um tema em construção e que adquire 

importância crescente dada a necessidade de consideração social por parte das empresas, com 



 

  

isso, os consumidores passam gradualmente a buscar informações ou pelo menos a constatar a 
importância de realizar essa busca. 

Em contrapartida, houve um comentário que mostrou a não importância para a procura 
de informações sobre práticas sociais, o que corrobora que além de o respondente não 
valorizar ou preferir as empresas socialmente responsáveis no momento da compra, não 
verifica este aspecto como importante. Como exemplo: 

 

 
 

 
 

Esta última afirmação denota o fato de que as informações sobre ações socialmente 
responsáveis não são buscadas pelas pessoas simplesmente porque não há o conhecimento da 
devida importância de verificar esta consideração. Possivelmente, muitas empresas e 
organizações poderiam além de adotar iniciativas de cunho social, desenvolver mecanismos 
para melhor divulgação destas práticas, como também apontar para o fato de que a sociedade 
precisa impor e mostrar suas necessidades, para que não só os agentes públicos, mas também 
os privados possam agir nesse sentido. Algumas respostas mostraram que apenas projetos de 
grande porte e que influenciam um grande número de indivíduos são divulgados, e que as 
pessoas acabam conhecendo pouco sobre o que é responsabilidade social por isso. A citação 
feita 
de responsabilidade social e algumas ações acabam parecendo ser sociais quando não são, 

 
Com isso tem-se o entendimento de que as pessoas reconhecem a importância de 

buscar informações, de valorizar ou de serem informadas sobre iniciativas sociais das 
empresas, mas este tipo de procura não existe na prática. Talvez porque as empresas não 
facilitem as informações ou simplesmente não desenvolvam àquelas necessárias para tal 
divulgação. Ou ainda pelo fato de os consumidores simplesmente saberem da importância, mas 
terem outras prioridades no momento da compra.   

O questionamento posterior referiu-se a se o consumidor acha que a maioria das 
empresas informa aos seus clientes sobre suas práticas sociais. De acordo com a opinião de 
alguns pesquisados, pode-se inferir que existe uma tendência de relacionar a postura e 
divulgação da RSC à atuação de grandes organizações. As respostas a seguir explanam esta 
verificação:  

 
 

divulgam porque não  
 

 Pôde-se observar por estas afirmações a opinião de que há uma extremidade no 
processo de esclarecimento das ações sociais por parte das empresas. E que isto leva a crer 
que as firmas de pequeno porte não fomentam iniciativas sociais capazes de serem 
consideradas pela sociedade. De fato, grande parte das informações disponíveis no mercado 
atual sobre atitudes em benefício dos stakeholders parte de grandes empresas. Não obstante 
que as firmas de pequeno porte possam atentar para este fato e mais adequadamente 
responderem aos seus clientes nesse sentido. 



 

  

 Outras opiniões explanaram a verificação, por parte das empresas, de fatores além da 
consideração social, como mostra as citações: 

 
 suas ações sociais com intenção de 

 
 

-las, 
já que isso se constitui em uma forma de agregação de valor para  

 
De acordo com estas e algumas outras definições apresentadas, fica claro que o motivo 

maior para o fomento de ações sociais é o retorno financeiro. E que neste sentido as 
organizações informam aos clientes sobre suas ações sociais, ainda que com interesses não 
relacionados unicamente ao desenvolvimento social. Como exemplo tem-se uma resposta que 

e para benefício próprio com o desenvolvimento da respo
posicionamentos mostram que as atitudes de divulgação das ações sociais não são em grande 
quantidade, conforme pode-se verificar a seguir: 

 

existe no  
 

 
 
As afirmações corroboram com o entendimento de que o que é divulgado pelos 

empreendimentos atualmente em relação à ações socialmente responsáveis é pouco diante de 
tamanhas estruturas econômicas, organizações e empresas dos mais diversos setores que 
existem no país. Com isso, é possível constatar a existência de duas implicações a partir dessas 
opiniões. A primeira é de que dada a grande quantidade de organizações no Brasil, 
simplesmente as mesmas não conseguem divulgar de maneira eficiente suas iniciativas sociais; 
a segunda implicação é de que não existe a correta informação porque as ações desenvolvidas 
não atingem um número suficiente para tal. 

Como também, a afirmação que as empresas não têm a prioridade de divulgar suas 
ações pode inferir para a deliberação de que a responsabilidade social ainda é um tema 
secundário ou que não mereça a mesma atenção dada a assuntos de outra natureza.  

De acordo com os pesquisados, há uma escassez de informações sobre a RSC por parte 
de pequenas empresas. Considerando esta afirmativa, é possível verificar que ela acaba por 
levantar a questão da desconfiança dos consumidores sobre se as empresas agem ou não 
socialmente, e que tipo de ações promovem. Pontua-se também que dentre os estudantes 
pesquisados o entendimento de que as ações sociais na maioria das empresas, mesmo que de 
fato contribuam para os stakeholders, existem apenas para o acúmulo de resultados financeiros 
à curto prazo. 

Pontua-se que, a partir das análises à esta questão, considera-se a não existência de 
uma cultura para divulgação de ações sociais, como também a não verificação tanto por parte 
de empresas, quanto por parte dos consumidores da importância dessa realização. Essa falta de 
cultura pode estar atrelada à falta de organização e planejamento de um processo eficiente para 
tal divulgação. 

Outro questionamento da pesquisa procurou verificar se as ações sociais de uma 
empresa (com a comunidade, meio-ambiente e outros) influenciam o estudante (cliente) de 
alguma forma no momento da compra. Algumas respostas mostram que os estudantes 
observam esta questão do ponto de vista negativo, ou seja, não é que eles sintam-se motivados 



 

  

a comprar de empresas socialmente responsáveis, eles sentem uma influência negativa quando 
do conhecimento de questões problemáticas ocasionadas por dada empresa. As afirmativas a 
seguir podem melhor explicar este fato: 
  
   

 
 

o sei de coisas erradas que as empresas fazem, sinto uma influência para não 
 

 

 
 
 Muitas empresas costumam quantificar os investimentos feitos na melhoria dos 
produtos, serviços ou em novas tecnologias. Mas é necessário, segundo Souza e Marcon 
(2002) avaliar também os gastos decorrentes das ações socialmente irresponsáveis, pois estas 
guardam estreita relação com os resultados da empresa. E nesse sentido, coloca-se que a 
organização pode perder clientes ou deixar de mantê-los por causa do não desenvolvimento de 
ações que contemplem as necessidades de seus stakeholders.   
 Efeitos negativos do exercício das empresas parecem causar impacto no 
comportamento dos consumidores pesquisados, tão importantes quanto práticas vistas como 
positivas. Possivelmente isto se deve ao fato de que as empresas do país não fomentaram uma 
política continuada de RSC e tenham dificuldade em repassar aos seus consumidores este tipo 
de informação. Assim, os fatores negativos são recordados pelos estudantes e com isso 
parecem influenciar sua decisão de compra.  
 Outros pontos de vista foram apresentados, mostrando que os pesquisados não se 
sentem influenciados pela adoção da responsabilidade social por parte das empresas. Como 
exemplo tem-se: 

 
 

 
 

produto, por isso não é um fator que diferencie uma empresa de outra em relação ao 
 

 
 Por essas opiniões, constata-se que a RSC não é um fator que influencie o consumidor 
no momento da compra. Isto porque, de acordo com as afirmativas mostradas, o tema ainda 
não está consolidado como ferramenta de trabalho empresarial tanto pelos consumidores 
quanto pelos gestores e pessoas em geral. Esta consideração pode estar atrelada ao não 
conhecimento real do que significa responsabilidade social pela maioria das pessoas, incluindo-
se tanto consumidores quanto gestores.  
 O mercado de trabalho atual infere a compreensão de que a RSC é um construto em 
constante transformação e ascensão, entretanto, pelas afirmações exibidas, é possível a ilação 
de que este crescimento ainda não é suficiente para a adequada interpretação da sociedade. 
 Outras opiniões podem ser consideradas, visto que mostram pontos de vista 
divergentes com os que foram colocados até então. É possível verificar: 
 

 
 



 

  

 
 

Essas opiniões corroboram com o entendimento de que ações socialmente responsáveis 
influenciam o consumidor quando este se torna sabedor da existência delas. Não é que os 
clientes busquem tais informações, mas eles esperam que elas cheguem até eles para que 
possam tomar a iniciativa de dar preferência ou não a compra por organizações sociais. 

A análise dos dados mostra que apesar do número menor de pessoas mencionarem a 
RSC como um fator de influência no momento da compra, empresas socialmente responsáveis 
estão adquirindo um patamar ou local diferenciado no mercado em que se encontram. Isto 
dado o fato de que analisando as respostas ao questionário, a maior parte dos estudantes se 
não tem a prioridade ou iniciativa de buscar organizações socialmente responsáveis, optam por 
não consumir quando sabem que uma empresa não contribui ou que ainda prejudica de alguma 
forma o ambiente no qual estão inseridas. 
 A última questão procurou saber como as pessoas vêem a responsabilidade social no 
âmbito das empresas. Ou seja, qual o entendimento que têm em relação ao fomento de ações 
sociais por dada organização. As opiniões a seguir mostram alguns entendimentos em relação a 
este aspecto:  

 
 

ecidas quando desenvolvem alguma atividade social, e isso 
 

 
Com efeito, respostas à questões anteriores mostram o posicionamento por parte dos 

respondentes de que as ações socialmente responsáveis fomentadas pelas empresas estão 
atreladas à contribuição para o desempenho financeiro e imagem da firma. E, como elemento 
principal que justifica ações nesse sentido está a melhoria das relações com os envolvidos. 
Coloca-se que a maioria das respostas à essa questão está relacionada a esse entendimento. Em 
contrapartida, outros estudantes mostraram a opinião de que ações socialmente responsáveis 
estão aos poucos se tornando atreladas às atividades do negócio e que a sociedade está 
valorizando mais estas iniciativas. As afirmações a seguir exemplificam: 

 

 
 

 
 

ando a se preocupar com isso, e essa consideração 
 

 
Essa porção de estudantes está mais propensa a considerar que a RSC está se 

colocando nas empresas como um fator consolidado e gerador de benefícios a um conjunto de 
atores envolvidos; agregando valor não só a aspectos financeiros, mas a todo um conjunto de 
requisitos legais, éticos e filantrópicos. Porém, também em contraste com essa opinião, alguns 
estudantes mostram que as iniciativas de uma empresa são quase sempre fomentadas como 
maneira de propiciarem benefícios à curto prazo, conforme é possível observar por 
conseguinte: 

 
 



 

  

 
 

 
 
Esta pode ser considerada como uma visão antagônica à opinião anterior; visto que 

agora a RSC é tida como um assunto recente, pouco discutido ou conhecido, e que somente há 
pouco tempo vem ganhando espaço e as empresas refletido mais sobre o tema. A opinião de 
que as ações sociais possuem pouca solidez na estratégia das empresas indica o entendimento 
de que elas não fazem parte do negócio, mas existem como forma de solucionar problemas 
momentâneos, e como iniciativas à parte do planejamento da firma. 

Este pode ser um elemento justificado pelo fato de o tema ser de discussão 
relativamente recente no contexto brasileiro. E de que empresas dos mais diversos setores 
apenas há pouco tempo virem divulgando com maior quantidade suas ações nesse sentido. 
Assim, as pessoas tendem a atrelar a RSC a uma forma de atuação não relacionada totalmente 
ao planejamento estratégico das firmas ou como um fator secundário diante de suas 
prioridades econômicas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Conforme pontuou-se no presente estudo, não foram muitas as pesquisas que trataram 
do ponto de vista do consumidor acerca das ações sociais realizadas pelas empresas. As 
informações geradas pelos participantes do presente estudo podem servir para um início de 
reflexão sobre o tema responsabilidade social relacionado ao entendimento do consumidor 
brasileiro. Verifica-se a necessidade de as empresas interagirem com consumidores a respeito 
da RSC, bem como entender suas motivações e fatores que influenciam sua tomada de decisão 
de compra, levando ao aprendizado para estas sobre o que os consumidores valorizam nessa 
tomada de decisão, e gerando maior conhecimento sobre as ações empreendidas pelas 
empresas.  

 De acordo com a pesquisa realizada, considera-se de uma maneira geral que os 
estudantes conhecem o termo RSC e em sua maioria o identificaram de maneira semelhante, 
fazendo alusão a termos como o compromisso da empresa para com o ambiente que a 
circunda. A maioria dos pesquisados aponta a relação do tema às necessidades dos agentes 
externos e que fazem parte de alguma forma da organização, considerando em outro plano 
agentes como funcionários e gestores. 
 Observou-se que os estudantes não têm uma cultura para busca de informações sobre 
RSC e não estabeleceu-se pelas empresas uma adequada disseminação de informações nesse 
sentido. Os pesquisados mencionaram que grandes organizações parecem estar mais propensas 
ao desenvolvimento de ações sociais e sua divulgação ou comunicação para a sociedade. E 
principalmente, para a maioria dos estudantes, as ações sociais estão relacionadas à agregação 
de valor financeiro às empresas, e este pode ser um indício desfavorável na intenção de 
compra.  

Apesar de não terem o comportamento de informar-se sobre questões sociais, 
problemas e atitudes empresariais no âmbito social, os estudantes valorizam empresas que 
fazem isso, que divulgam eficientemente estas iniciativas. A RSC está aos poucos mostrando 
ser um item importante no comportamento de compra apesar de não ser prioridade no 
momento da avaliação e escolha dos produtos/serviços. Aspectos negativos podem interferir 
como falta de apoio a projetos ou problemas de poluição ao meio-ambiente; mostrando que 



 

  

pode-se melhor estudar a tomada de decisão a respeito de ações que poderão gerar impactos 
percebidos como negativos pela sociedade. 

Os estudantes não buscam informações mas valorizam as empresas que têm 
responsabilidade social. Nesse sentido, a influência no comportamento de compra existe no 
momento em que eles ficam sabendo dessas atividades. Empresas que divulgam 
adequadamente e comunicam aos seus clientes suas ações sociais podem assim obter um 
diferencial no mercado. Os estudantes identificam nessa relação a ligação da RSC com 
aspectos de retorno financeiro destas ações, mostrando que a adoção de práticas sociais estão 
em consonância com a melhora da imagem e desempenho corporativo. 

A valorização de ações sociais deve-se ao fato da existência de necessidades da 
sociedade e da disponibilidade das empresas de agir nesse sentido. Trata-se de um círculo de 
causas e ações. O principal item a considerar, de acordo com a pesquisa realizada, é o 
favorecimento dos valores financeiros no desenvolvimento da assistência social, o acréscimo 
de valor ao negócio; o fato de apenas as empresas de grande porte divulgarem suas ações 
adequadamente e a preferência para comprar de organizações socialmente responsáveis, 
mesmo que os indivíduos não tenham a iniciativa de procurar saber as ações das empresas as 
quais consomem seus produtos/serviços. 

O presente estudo considera a importância da reflexão sobre as atitudes dos 
consumidores e sobre a influência da RSC nesse comportamento de compra. Para acadêmicos, 
este tipo de pesquisa leva a verificar as classes ou faixas etária que mais conhecem o tema, bem 
como conhecer melhor o comportamento de compra. Os gestores podem considerar a idéia ou 
consciência de seu público com relação a este tipo de postura empresarial, uma vez que numa 
estratégia de mercado isto pode ser ponderado.  

Empresas que tem interesse de divulgar suas ações sociais devem fazê-lo de forma a 
facilitar a chegada dessas informações até os consumidores. Sem que eles tenham que 
empreender grandes esforços para buscá-las.  

Estudos que foquem nesses tipos de investigações podem contribuir ao 
desenvolvimento do tema no contexto brasileiro. Ou seja, trabalhos voltados para a interação 
das empresas com consumidores ou as características dos indivíduos mais conhecedores ou 
interessados no tema ajudam no sentido de um adequado trabalho nas organizações e 
sociedade, sobretudo gerando maior compreensão sobre o assunto.   
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