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RESUMO

VECHIO, Gustavo Henrique Del. Marcas organizacionais e agregação de valor ins-
titucional por meio do investimento em ações sociais alternativas. 2015. 183f. 
Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do Campo.

Em um cenário de mercado com alta competitividade e saturação, marcas e seus 
valores podem ter um papel decisivo na diferenciação e decisão de compra por parte 
dos consumidores. As marcas devem entender a necessidade da responsabilidade 
social e se preocuparem com questões sociais e ambientais, caso contrário, podem 
ser vistas com negatividade, isto é, como corporações que só desejam lucrar. Para 
compreender o espaço das marcas organizacionais na sociedade contemporânea, 
esta pesquisa apresenta um resgate de evoluções históricas, sobretudo nas últimas 
décadas, para mostrar os consideráveis progressos no modo de pensar em relação 
aos valores das marcas, ao relacionamento com públicos interessados e à sociedade 
em geral. É a partir destas análises que se apresenta a importância do investimento 
em causas sociais não como obrigação ou autopromoção, mas como abordagem que 
deve se tornar premissa básica e parte da cultura das organizações. O recorte desta 
pesquisa volta-se ao estudo de causas sociais menos difundidas ou de menor reper-
cussão midiática, procurando verificar se o investimento nessas causas podem se 
refletir em valores para marcas, assim como se espera do apoio a causas mais conhe-
cidas, como por exemplo, o câncer, a pobreza ou a fome. O estudo se complementa a 
partir de entrevistas em profundidade com executivos do Grupo Abril e da Volkswagen 
do Brasil para avaliar como estas organizações se posicionam frente à possibilidade 
de investir em causas menos conhecidas, como o daltonismo.

Palavras chave: Responsabilidade Social. Marcas. Patrocínio. Comunicação. Daltonismo.



ABSTRACT

VECHIO, Gustavo Henrique Del. Organizational brands and aggregation of insti-
tutional values by alternative social actions investiment. 2015. 183f. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Ber-
nardo do Campo.

In a market scenary with high competitivity and saturation, brands and their values can 
take a decisive role in buying's differentation and decision from the consumers. Brands 
should understand the need of the social responsibility and care about social and en-
vironmental issues, otherwise they can be seen with negativity, that it, as corporations 
that want to get profit only. In order to understand the space of organizational brands in 
the contemporary society, this research introduces a rescue of historic evolutions, spe-
cially in the last decades, to reveal the considerable progresses in the way of thinking 
regarding to the brand values, to the relationship with interested publics and to society 
in general. It's from these analyses that this study presents the importance of the inves-
timents in social causes not as an obligation or self-promotion, but as an approach that 
must become a basic premise and part of the organization's culture. The cutting of this 
research turns into the study of the less widespread social causes or with less midiatic 
repercussion ones, in order to verify if the investiment into these causes can return in 
values to brands, as well as the support to more known causes is expected, as cancer, 
poverty and hunger. The study is complemented with in-depth interviews with Grupo 
Abril and Volkswagen do Brasil executives, whose purpose is to evaluate how these 
organizations consider the possibility to invest in less known causes, like daltonism.

Keywords: Social Responsibility. Brands. Sponsorship. Communication. Daltonism.



RESUMEN

VECHIO, Gustavo Henrique Del. Marcas de organización y la adición de valor a 
través de la inversión institucional en acciones sociales alternativos. 2015. 183f. 
Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do Campo.

En un escenario de mercado con una alta competitividad y la saturación, las marcas 
y sus valores pueden desempeñar un papel decisivo en las decisiones de diferencia-
ción y de compra de los consumidores. Las marcas deben entender la necesidad de 
la responsabilidad social y el cuidado acerca de los problemas sociales y ambientales, 
de lo contrario, se puede ver con la negatividad, es decir, como las empresas que sólo 
quieren ganancias. Para comprender el alcance de las marcas de la organización en 
la sociedad contemporánea, esta investigación presenta la evolución histórica de un 
rescate, especialmente en las últimas décadas, para mostrar el progreso considerable 
en pensar en los valores de las marcas, la relación con las partes interesadas y la so-
ciedad en general. Es a partir de estos análisis que muestra la importancia de invertir 
en causas sociales, no como una obligación o autopromoción, sino como un enfoque 
que debe convertirse en premisa básica y parte de la cultura de las organizaciones. El 
foco de esta investigación se dirige al estudio de las causas sociales más generaliza-
dos o menos medios repercusiones que tratan de comprobar si la inversión en estos 
casos se puede reflejar en los valores de las marcas, así como se espera el apoyo a 
causas más conocidas, tales como el cáncer, la pobreza o el hambre. El estudio se 
complementa a partir de entrevistas en profundidad con ejecutivos de Grupo Abril y el 
Volkswagen Brasil para evaluar cómo estas organizaciones están colocados frente a 
la posibilidad de invertir en causas menos conocidas, como el daltonismo.

Palabras clave: Responsabilidad Social. Marcas. Patrocinio. Comunicación. Daltonismo.
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INTRODUÇÃO

Quando as organizações investem em ações ou projetos em prol de causas sociais, 
elas não apenas ajudam entidades ou programas de apoio como também reforçam 
seu próprio compromisso com a sociedade, melhoram sua imagem pública e agregam 
mais credibilidade e valor às suas marcas. Esta percepção não é baseada apenas em 
uma visão empírica ou pessoal, mas é uma constatação alicerçada em estudos de 
vários pesquisadores de gestão de marcas (branding), comunicação, marketing ou 
relações públicas, como Baldissera, Calkins, Carvalho, Galindo, Farias, Keller, Kotler, 
Kunsch, Lindstrom, Markus, Oliveira, Semprini, Tybout e Yanaze, cujas obras, que se 
referem ao assunto, são citadas no decorrer da pesquisa.

O tema desta pesquisa pode ser compreendido como “marcas organizacionais e 
agregação de valor institucional por meio do investimento em ações sociais alternati-
vas.” Yanaze (2011, p. 617) explica que as ações de causas sociais usam o poder de 
uma marca e de ferramentas de marketing para colaborar com uma causa específica 
e também ajudar a comunidade, assim alcançando-se um benefício mútuo, sendo que 
a principal beneficiada com este tipo de projeto é a própria sociedade.

O objeto da pesquisa não é, entretanto, qualquer tipo de causa social. Seu recorte 
volta-se para um estudo sobre o estágio no uso de causas sociais menos difundidas, 
que poderiam ser apoiadas por marcas organizacionais com influência no mercado 
brasileiro, mas que se concentram em um número reduzido de grupos sociais ou em 
uma região específica do país. Estas são causas mais pontuais, que se diferenciam 
de causas já bastante difundidas, por exemplo: a fome, a pobreza ou o câncer.

É a partir deste tema e da delimitação do objeto que nasce a principal pergunta da 
pesquisa, que é o que se quer compreender: como grandes marcas organizacionais 
se posicionam frente ao investimento em ações sociais mais pontuais (sobretudo li-
gadas ao seu core business)1, ao invés de voltarem-se inexoravelmente para causas 
sociais de grande abrangência midiática ou temas mais conhecidos na sociedade?

Para compreender melhor esta pergunta, bem como justificar o tema e o objeto 
estabelecidos para a pesquisa, pode-se analisar, como exemplo, quatro marcas in-
fluentes no Brasil: o Grupo Abril, o McDonald's, a Volkswagen e a Avon.

O Grupo Abril é um influente grupo de comunicação, educação e logística do Bra-
sil, que já contempla em sua missão2 premissas como “progresso da educação” e 
“melhoria da qualidade de vida”. Paralelo aos investimentos em causas culturais 
ou sociais e aos esforços relacionados à sustentabilidade em nome do Grupo Abril, 

1. Pode-se traduzir e compreender o termo core business como o negócio principal da empresa, ou 
seja, o produto ou serviço que se destaca dentre a gama de opções que a empresa oferece.
2. Missão do Grupo Abril: “A Abril está empenhada em contribuir para a difusão de informação, cultura 
e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento 
da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país" (MISSÃO..., s.d.).
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desde 1985 este grupo mantém uma fundação chamada Victor Civita, cujos progra-
mas objetivam contribuir com a qualidade da educação básica no Brasil, produzin-
do conteúdos que auxiliem a capacitação e a valorização de professores e gestores 
(FUNDAÇÃO VICTOR..., 2015). O Grupo Abril também é o idealizador de iniciativas 
como o Educar para Crescer (que realiza eventos e apresenta um site com repor-
tagens, jogos, imagens, vídeos, recursos multimídia e cartilhas para download com 
temas relacionados à educação),1 além de ser um dos patrocinadores do Planeta Sus-
tentável,2 movimento ligado a temas ambientais, boas práticas para a conservação do 
meio ambiente e sustentabilidade do planeta.

Parte integrante do McDonald's, que segundo a consultora Brand Finance (FAST..., 
2015) é atualmente a rede de fast food mais valiosa do mundo, o Instituto Ronald 
McDonald se dispõe a ajudar na luta contra o câncer infantojuvenil e a contribuir para 
aumentar os índices de cura desta doença. De acordo com o próprio site do Instituto, 
no Brasil o câncer é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 5 a 19 
anos (INSTITUTO..., s.d.). Ainda segundo o mesmo site, os programas sustentados 
pelo Instituto Ronald McDonald são desenvolvidos junto a especialistas e voluntários 
sociais, contam com o apoio ou financiamento de várias empresas e grupos de dife-
rentes segmentos, como Coca-Cola Brasil, Ecolab, Ernest & Young, Google, Kalun-
ga, Prosegur, Santher, além de outras instituições fundamentais para a definição de 
estratégias de combate ao câncer, como o Instituto Nacional de Câncer – INCA. Mais 
do que estes programas, o Instituto também coordena a campanha chamada McDia 
Feliz, que desde 1988 é realizada no último domingo de agosto e se propõe a ajudar 
financeiramente instituições envolvidas no combate ao câncer infantojuvenil.

...o recurso arrecadado com a venda de sanduíches Big Mac (exceto 
alguns impostos), vendido separadamente ou na McOferta de Big Mac 
– além de materiais promocionais confeccionados pelas instituições 
participantes e tíquetes antecipados – é revertido para instituições de 
apoio e combate ao câncer infantojuvenil de todo país; o McDia Feliz 
é o evento que mais arrecada recursos para a causa do câncer infan-
tojuvenil no Brasil; desde 1988, a campanha já doou cerca de R$ 150 
milhões a instituições sem fins lucrativos que atuam no combate ao 
câncer infantojuvenil (CAMPANHAS..., s.d.).

A Fundação Volkswagen, que está no Brasil desde 1979, é a responsável por mui-
tas das ações sociais que envolvem a marca Volkswagen, empresa que está entre as 
principais fabricantes de carro do mundo e que segundo dados da consultoria Focus-
2Move (VOLKSWAGEN..., 2015), foi a que mais vendeu carros em 2014, superando 

1. 1. O endereço do site Educar para Crescer é: http://educarparacrescer.abril.com.br.
2. O endereço do site Planeta Sustentável é: http://planetasustentavel.abril.com.br.

http://educarparacrescer.abril.com.br
http://planetasustentavel.abril.com.br


14

a gigantesca Toyota, até então detentora do primeiro lugar. O objetivo da Fundação1 
é melhorar tanto a qualidade de vida nas comunidades de baixa renda como a qua-
lidade da educação pública; para isso, os dez projetos que sustenta estão divididos 
em dois pilares, sendo o primeiro relacionado à educação – formação continuada de 
professores e gestores de escolas públicas, técnicos das secretarias municipais de 
ensino – e o segundo, voltado ao desenvolvimento social – contribuir com o desenvol-
vimento das comunidades com altos índices de vulnerabilidade social nas comunida-
des ou regiões em que as fábricas da empresa estão instaladas.

A Fundação Volkswagen já atingiu a marca de 1.2 milhões de alunos 
atendidos, em dez anos de atuação por meio de seus projetos em Edu-
cação, que receberam investimentos de R$ 77,5 milhões, oferecendo 
formação continuada a mais de 12 mil educadores. São mais de 300 
cidades brasileiras a contar com os projetos educacionais e sociais 
desenvolvidos pela Fundação Volkswagen (FUNDAÇÃO VOLKSWA-
GEN..., s.d.).

Mais do que as expressivas participações de mercado em seus segmentos, o que 
se verifica em comum entre o Grupo Abril, o McDonald's e a Volkswagen – assim como 
outras inúmeras empresas que poderiam ser aqui citadas – é que elas são idealiza-
doras ou mantenedoras de ações que se propõem a ajudar, de alguma forma, as so-
ciedades em que atuam, seja por meio de fundações ou instituições ligadas a elas, ou 
por meio da exposição direta de suas marcas (por exemplo, uma ação específica em 
nome do Grupo Abril ou um patrocínio a programas de apoio como o Criança Esperan-
ça e o Teleton). Nos casos da Fundação Victor Civita, do Instituto Ronald McDonald 
e da Fundação Volkswagen, o alicerce de suas ações está no apoio à cura do câncer 
infantojuvenil, bem como no avanço para a educação nacional. De qualquer forma, há 
diversos outros temas que poderiam sistematizar a pauta dessas ações, como o apoio 
aos deficientes físicos, a instituições ou obras públicas específicas (como a conser-
vação do Cristo Redentor), o combate à pobreza, à fome, à desnutrição, entre outros.

Kotler e Keller (2006, p.714), ao apresentarem exemplos de ações em prol de cau-
sas sociais, destacam o pioneirismo da American Express que, durante campanha 
em 1983 para restaurar a Estátua da Liberdade, chamou a atenção por contribuir com 
1 centavo a cada transação de cartões de crédito por parte dos clientes e 1 dólar a 
cada novo cartão emitido: se, por um lado, esse patrocínio gerou uma doação de 1,7 
milhões à fundação responsável pela restauração da estátua, por outro as transações 
da American Express subiram 30% neste período e a emissão de novos cartões, 15%.

1. Além da Fundação Volkswagen, há ações que levam a assinatura da própria marca Volkswagen, 
como o Instituto Criar, Hospital do Câncer de Barretos, Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Bomba 
D´Água Popular, Meia Maratona de São Bernardo do Campo e Parque Ecológico de São Carlos.
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Em outro exemplo, Kotler e Keller (2006, p.716) citam o programa Dê o Dom da 
Visão, da empresa LensCrafters, em que suas campanhas beneficentes de cuidados 
aos olhos já proporcionaram gratuitamente diagnósticos de visão, exames de vista e 
óculos a mais de 3 milhões de pessoas necessitadas, em diferentes regiões do mundo.

O apoio ou investimento em causas sociais por parte de empresas como o Grupo 
Abril, o McDonald's e a Volkswagen busca sintonia com uma nova abordagem de ne-
gócio que já não está preocupada em apenas satisfazer os desejos e demandas dos 
consumidores, mas também reconhece que as marcas fazem parte das sociedades, 
que estão emergidas nelas e que devem cuidar do ambiente em que vivem. Muitas 
organizações já compreendem, inclusive, a necessidade de integrar os vários setores 
da organização, como relações públicas, comunicação interna e marketing, para que 
essas caminhem juntas e adotem uma posição linear com relação ao posicionamento 
da organização (sua identidade) e suas ações perante os diferentes públicos. Esta 
também é a percepção de Kunsch (2006, p.187), quando sugere que as organizações 
devem sincronizar comunicação institucional, administrativa e mercadológica para 
buscar eficiência e efetividade organizacional em benefício do público e da sociedade. 

Schmidt (2011, p.97) explica que os valores são responsáveis por definir princípios 
e posturas organizacionais, como a filosofia e a ética praticadas nos relacionamentos 
e nos negócios da organização. Neste sentido, Kotler, Kartajaya e Setiawan explicam 
que hoje as empresas se diferenciam pelos valores que cultivam, e usam o termo Mar-
keting 3.0 para apontar a necessidade das organizações em buscar valores positivos:

O Marketing 3.0 acredita que os consumidores são seres humanos 
completos, cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser 
negligenciadas. Desse modo, o Marketing 3.0 complementa o marke-
ting emocional com o marketing de espírito humano. [...] As empresas 
que praticam o Marketing 3.0 oferecem respostas e esperança às pes-
soas que enfrentam esses problemas [doenças, pobreza, fome etc.] 
e, assim, tocam os consumidores em um nível superior. No Marketing 
3.0, as empresas se diferenciam por seus valores. Em épocas de tur-
bulência, trata-se definitivamente de um diferencial e tanto (KOTLER; 
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.5). 

As palavras desses autores evidenciam que há cada vez menos lugar para organi-
zações que só pensam em lucrar sem, entretanto, se preocuparem com a sociedade 
em que atuam, o quanto poluem e acabam com o meio ambiente ou até o quanto 
exploram funcionários às custas da elevação das produções em massa ou dos lucros 
(trabalho escravo, nem pensar). Como explica Barbosa (2011, p.64), não se pode 
mais pensar em uma organização projetada apenas para obter lucros; ao contrário, 
“nas organizações modernas, é preciso atuar sob a égide da transparência e da ética.”
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Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.12) também argumentam que os consumido-
res já não são mais indivíduos isolados, pois a tecnologia permite que eles se conec-
tem uns aos outros, sobretudo na rede mundial de computadores; logo, suas decisões 
sobre qual marca escolher ou qual produto adquirir não são meramente inconscientes; 
ao contrário, são bem fundamentadas em informações. Em época de abundante infor-
mação, os valores tornam-se diferenciais perante a forte concorrência, principalmente 
se considerado que produtos e serviços estão cada vez mais parecidos.

Para Yanaze (2011, p.617-620), a expressão marketing de causas sociais é apro-
priada para se referir a ações em prol de causas sociais que são praticadas, por 
exemplo, pela Fundação Victor Civita, pelo Instituto Ronald McDonald ou pela Funda-
ção Volkswagen. Assim como Kotler, Keller, Kartajaya e Setiawan, Yanaze afirma que 
esse tipo de estratégia beneficia não apenas as entidades envolvidas, mas também 
a própria marca responsável por praticar ou sustentar as ações, afinal, ao usar técni-
cas de marketing e de relações públicas, as entidades sociais podem alcançar seus 
objetivos e também promover as marcas patrocinadoras (aquelas que investiram na 
causa social). Logo, ambos saem ganhando: as entidades sociais divulgam suas cau-
sas, atraem mais simpatizantes, voluntários e maior volume de recursos, enquanto as 
empresas incrementam suas vendas e sua visibilidade de marca, sobretudo graças à 
exposição na mídia. A sociedade, ao final das contas, é a principal beneficiada.

Pode-se ainda, nessa perspectiva, adotar a expressão marketing relacionado a 
causas, pois como verifica Yanaze (2011, p.617), é compreendida como:

...gestão estratégica que associa empresas e marcas a uma questão 
ou causa social relevante, com benefício para toda sociedade ou para 
ela mesma. Segundo Sue Adkins – diretora de Marketing Relacionado 
a Causas do Business in the Community – o MRC [Marketing rela-
cionado a causas] é uma atividade comercial na qual organizações 
públicas da sociedade civil e/ou de causas formam uma parceria para 
comercializar uma imagem, um produto ou serviço, buscando sempre 
um benefício mútuo. Trata-se de usar o poder da marca e do marke-
ting nas necessidades da causa e da comunidade, para se alcançar 
um benefício mútuo (YANAZE, 2011, p.617).

O que as descrições de Yanaze reiteram é que tanto as organizações como as 
entidades beneficiadas ganham, sendo as primeiras em termos de capitalização de 
imagem e também em mais incremento na venda de produtos e serviços, e as segun-
das, em termos de recursos financeiros e avanço no sucesso de suas ações ou seus 
projetos. Portanto, se uma marca detecta problemas na sociedade e ajuda a resolvê-
-los (ou contribui para reduzi-los), isso pode se refletir na agregação de bons valores 
para ela própria, como confiança e credibilidade.
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Quando Yanaze (2011, p.618) argumenta que “as corporações podem atuar dire-
tamente com suas ações de cidadania ou se unirem a organizações da sociedade 
civil em prol de alguma causa socialmente relevante”, deixa claro que há diferentes 
caminhos para se realizar uma ação de causa social, mas não prolonga seu estudo 
sobre o que é ou quais causas podem ser consideradas socialmente relevantes, isto 
é, quais causas são mais adequadas para uma marca apoiar, investir, ou patrocinar, 
afinal, este é um tipo de decisão que fica sob o critério de cada organização.

Para refletir sobre este assunto, pode-se citar novamente o câncer: de acordo com 
o INCA (ESTIMATIVA..., 2015), quando chegar o ano de 2030, prevê-se que haverá 
cerca de 21,4 milhões de casos novos de câncer e 13,2 milhões de mortes por câncer 
no mundo, sendo que a estimativa para 2014/2015 é de aproximadamente 576 mil 
casos novos da doença; isso mostra quão ampla é a sua incidência na sociedade.

Se for considerado que uma causa socialmente relevante é aquela que envolve, 
atinge ou que está relacionada à grande parte dos habitantes de uma sociedade, en-
tão o câncer pode se enquadrar dentro deste gênero. O mesmo pode ser verificado 
quanto à desnutrição no planeta, já que o Food and Agricultura Organization of the 
United Nations (2015, p.4) aponta que cerca de 795 milhões de pessoas no mundo 
são subnutridas ou passam fome.

A educação no Brasil não é diferente. Uma matéria publicada pela BBC (BRASIL..., 
2014) aponta que o Brasil é um dos piores países em ranking mundial de educação, 
estabelecido a partir do cruzamento dos desempenhos em testes internacionais de 
educação e índices de alfabetização e aprovação escolar: dentre as 40 nações da 
Ásia, da Europa e das Américas avaliadas (nenhum país da África participa), o Brasil 
ocupa a 38ª colocação, acima apenas do México e Indonésia.

Aliás, relatórios publicados periodicamente pela UNESCO também demonstram 
os baixos índices que comportam a educação brasileira: no ano de 2000, 164 países 
reunidos em Dacar, Senegal, firmaram um acordo com a intenção de expandir as 
oportunidades educacionais para crianças, jovens e adultos até 2015 – o Brasil está 
entre os 129 países monitorados. O Relatório de Monitoramento Global de Educação 
para Todos 2013/4 (UNESCO, 2014) revela que o Brasil está entre os 53 países que 
não atingiram e nem estão perto de atingir os chamados Objetivos de Educação para 
Todos, firmados com o propósito de serem realizados entre 2000-2015. Apesar de 
avanços na educação, o relatório descreve que o país ainda precisa melhorar muito 
a qualidade do ensino e reduzir o índice de analfabetismo, pois é o oitavo país com 
maior índice de analfabetos, com cerca de 13 milhões de pessoas.

Os dados sobre o câncer, a fome e a educação reforçam o quanto esses proble-
mas são graves e são, portanto, temas potenciais para ações por parte de marcas 
que visualizam neste tipo de apoio a oportunidade de valorizar sua imagem e ajudar a 
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sociedade. Por exemplo, o Grupo Abril e a Volkswagen, por meio de suas Fundações 
no Brasil, possuem programas voltados a melhorias para a educação nacional, en-
quanto o Instituto Ronald McDonald preocupa-se com o câncer infantojuvenil.

Não há nada de errado apoiar causas sociais que atingem milhões de habitantes 
ou que são temas bastante conhecidos e difundidos na mídia ou na sociedade; no 
entanto, o que esta pesquisa questiona é se causas de menor repercussão midiática 
ou temas pouco conhecidos também podem ser relevantes e considerados potenciais 
para apoio ou patrocínio por parte de diferentes organizações, sobretudo aquelas 
cujos respectivos temas ligam-se ao seu negócio principal.

A Avon, por exemplo, já considera, há alguns anos, essa alternativa de se investir 
em uma causa de menor repercussão midiática, mas que está diretamente ligada ao 
seu tipo de negócio. Desde 2006, a empresa patrocina uma iniciativa chamada Viva 
o Vale, que segundo artigo no site Cultura e Mercado (NOVA..., 2006), corresponde 
a um programa de desenvolvimento sociocultural que beneficia oito manifestações 
artísticas em quarenta cidades do Vale do Jequitinhonha, região ao norte do estado 
de Minas Gerais. Dentre essas oito manifestações estão o Festival da Cultura Po-
pular do Vale do Jequitinhonha, o Catálogo de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, 
a criação da Biblioteca do Vale do Jequitinhonha e até o patrocínio às lavadeiras do 
Vale, que cantam músicas típicas da região e preservam a tradição cultural de suas 
comunidades. A mesma matéria no site Cultura e Mercado transcreve uma fala de 
Carlos Farias, coordenador do projeto Batendo Roupa e cantando a vida, em que ele 
explica que a parceria entre governo e a iniciativa privada (a Avon) permite que um 
grupo como as “Lavadeiras”, que tem força e capacidade de agregação, mas que não 
está na mídia nacional, circule e divulgue a cultura do Vale.

O olhar sobre as manifestações culturais do Vale do Jequitinhonha por parte da 
Avon mostra que é possível optar por uma causa social mais direcionada a um público 
ou região específica e com isso ainda agregar valor à sua marca, sem que ela própria 
precise expor tal ação massivamente na mídia. Como explica Baldissera (2011, p.184-
185), há uma grande diferença entre organizações que realmente assumem atitudes 
responsáveis (acreditando o autor que estas ainda sejam em número muito menor) 
daquelas que se apoiam no contexto social apenas para atender à legislação vigente 
ou por causa de algum tipo de compensação pelos danos que a organização causa à 
sociedade, sejam em termos sociais, ecológicos, culturais ou econômicos. Para este 
autor, tais ações ou projetos não passam de estratégias de marketing com fins de 
autopromoção e visibilidade, sendo que muitas vezes os valores investidos na mídia 
para divulgação são superiores aos investidos na respectiva ação ou projeto social.

As manifestações culturais e o apoio às lavadeiras do Vale do Jequitinhonha, em-
bora não sejam causas tão impactantes ou tão comoventes quanto o câncer ou a des-
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nutrição, estão ligadas aos valores institucionais cultivados pela Avon. Para as pes-
soas que vivem naquela região, este apoio reforça o compromisso da marca em não 
apenas vender, mas ajudar a comunidade a se desenvolver (não se trata apenas de 
exposição midiática para autopromoção e visibilidade). Mesmo sem massivos inves-
timentos midiáticos, ainda assim há o retorno para a Avon em termos de valorização 
de sua marca e fidelização, sobretudo aos olhos de muitas mulheres que ali vivem.

Markus (informação verbal, 2014)1 também vai ao encontro das argumentações de 
Baldissera, pois reflete sobre a importância de se escolher uma causa social capaz de 
retornar valores genuínos para a empresa:  

...vivemos um processo ainda lento, derivado das transformações do 
marketing, em que algumas organizações já compreendem que criar 
simpatia por suas marcas não se faz tão somente com patrocínios de 
alto impacto midiático, como a utilização recorrente de programas de 
auxílio à amputados, doentes oncológicos, com Mal de Alzheimer etc, 
a partir de toda uma mazela de ações comunicacionais oportunistas e 
rasas. O patrocínio oportuno, e não oportunista, ligado muitas vezes 
ao core business da organização, produz maior sensação de pertinên-
cia e verdade (case Avon). Já há organizações inclusive, que realizam 
o patrocínio e sequer divulgam esta ação na mídia.

Embora uma marca organizacional, portanto, possa escolher diferentes causas so-
ciais para patrocinar, as causas pouco difundidas ou de menor abrangência midiática 
(que atingem um público menor ou específico) parecem menos exploradas, mesmo 
considerando que elas podem estar ligadas ao negócio principal das organizações.

O objetivo geral desta pesquisa é entender o processo e o estágio de transforma-
ção no apoio a causas sociais menos conhecidas ou de menor abrangência midiática 
e como (ou se) elas podem fazer parte das estratégias de valorização de uma marca 
por meio de patrocínios ou desenvolvimento de programas de apoio. Em outras pala-
vras, a pesquisa avalia se essas causas “alternativas” também podem gerar retorno 
para ajudar no posicionamento das marcas, assim como se espera da exploração de 
temas como o câncer, a educação e o apoio ao esporte, que muitas vezes nem estão 
ligados diretamente ao negócio principal das organizações.

Para dar suporte ao objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos específicos:

• Estudo da trajetória do marketing nas últimas décadas e análise sobre como as 
organizações podem estabelecer uma imagem institucional mais transparente e 
valiosa em uma era em que as marcas voltam-se para os valores.

1. Informação verbal proferida por Markus em aula da disciplina Comunicação e Marketing na Pós-Mo-
dernidade, em 22 de abril de 2014, para o programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Universidade Metodista de São Paulo.
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• Avaliação do papel das marcas na sociedade contemporânea e como o investi-
mento em causas sociais pode ser uma boa alternativa para organizações que 
desejam se diferenciar e reforçar sua imagem na sociedade.

• Estudo das leis de incentivo oferecidas pelo governo brasileiro que contribuem 
para as organizações investirem em projetos que contemplem a sociedade.

É importante ressaltar que não há a expectativa, neste estudo, de avaliar uma que-
bra de paradigma, mas sim compreender de que forma os executivos de comunicação 
ou marketing dessas organizações se posicionam frente à proposta de investir em 
causas sociais menos difundidas ou de menor repercussão midiática.

Em termos metodológicos, esta pesquisa pode ser considerada um estudo explora-
tório, pois nas palavras de Trivinõs (1990, p.109), é justamente tal estudo que permite 
ao investigador aumentar sua experiência em torno de um determinado problema, 
sendo que para isso ele aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade espe-
cífica e busca assim antecedentes e mais conhecimento, para depois planejar uma 
pesquisa descritiva ou do tipo experimental. Vale ressaltar, entretanto, como aponta 
Santaella (2006, p.168), que nenhuma pesquisa parte da estaca zero: a autora evi-
dencia que mesmo na pesquisa exploratória, que visa meramente a avaliação de uma 
situação concreta desconhecida, alguém em algum lugar já deve ter tido preocupação 
semelhante. Logo, a procura cuidadosa e paciente, por vezes até mesmo obstinada, 
de fontes documentais ou bibliográficas, é imprescindível.

Por isso, Santaella (2006, p.169) salienta a importância de se fazer uma revisão da 
literatura para selecionar o que pode servir em uma pesquisa, tendo o cuidado para 
não deixar a leitura se estender para um emaranhado de informações desnecessá-
rias. Essa busca por referências ajuda a construir um bom quadro teórico, que corres-
ponde ao corpo da pesquisa:

Problemas específicos exigem soluções específicas, do mesmo modo 
que soluções específicas só podem ser encontradas por meio do au-
xílio de teorias que se adequam às soluções buscadas. [...] Opções 
teóricas só podem nascer das exigências internas que o problema de 
pesquisa cria. Para optar, precisamos conhecer as alternativas que se 
apresentam. Isso implica em se debruçar demoradamente sobre os 
livros com curiosidade e desprendimento, com a paciência do conceito  
(SANTAELLA, 2006, p.183).

Santaella (2006, p.184) explica que o quadro teórico, também conhecido por fun-
damentação teórica, embasamento teórico ou teoria de base, é justamente aquilo que 
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brota diretamente do levantamento bibliográfico e que oferece raízes para a constru-
ção do corpo no qual a pesquisa encontra seus fundamentos. Neste sentido, os capí-
tulos um, dois, três e quatro desta pesquisa alicerçam-se em livros, artigos eletrônicos 
e outras referências para constituírem seu corpo teórico: nele são exploradas tendên-
cias de mercado, valorização de marcas, apoio a causas sociais e leis de incentivo; já 
o quarto capítulo corresponde a estudos sobre cor e daltonismo.  

• O primeiro capítulo faz um resgate histórico acerca de transformações que aju-
daram o marketing a progredir e se dedicar a cuidar não apenas dos aspectos 
de produção e distribuição de bens de consumo, mas também do relacionamen-
to com clientes e do posicionamento de suas marcas na sociedade e entre con-
correntes. Tal estudo leva em consideração como os aspectos intangíveis foram 
ganhando força nas últimas décadas para se aliarem aos aspectos tangíveis, 
e definirem os valores que caracterizam uma marca, produto ou serviço. Os 
autores consultados neste capítulo incluem Di Felice, Friedman, Keller, Kotler, 
Kunsch, Markus, Nordstrom, Ridderstrale, Rifkin, Toffler e Yanaze.

• O segundo capítulo preocupa-se em compreender o que é uma marca e qual o 
seu papel na sociedade contemporânea e em meio a mercados cada vez mais 
saturados. Este capítulo verifica os benefícios de se investir na gestão e valori-
zação de marcas (importância do branding para as empresas), além de estudar 
a importância do posicionamento, do ponto de diferença perante concorrentes 
e as vantagens de se ter uma imagem de marca sólida e de credibilidade entre 
indivíduos, não apenas consumidores, mas também todas as pessoas que tra-
balham ou são parceiros das organizações (dos inputs aos outputs). Os autores 
consultados incluem Calder, Carvalho, Calkins, Costa, Farias, Farinha, Khaua-
ja, Kotler, Kunsch, Lindstrom, Prado, Semprini e Tybout.

• O terceiro capítulo dedica-se a uma melhor compreensão da responsabilidade 
corporativa das empresas e do investimento em causas sociais. Também faz 
uma reflexão acerca do que é patrocínio e o que é doação, além de estudar 
as diferentes leis de incentivo oferecidas pelo governo brasileiro para motivar 
empresas a apoiarem causas que beneficiam a sociedade. Este terceiro capí-
tulo inclui em sua base autores como Baldissera, Matias, Keller, Kotler, Kunsch, 
Markus, Rossi e Yanaze. 

• O quarto capítulo refere-se a uma fundamentação teórica para a pesquisa apli-
cada, que é apresentada no capítulo cinco. Ela explora o que é cor, como esta é 
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interpretada por seres humanos, o que é o daltonismo e como esses indivíduos 
percebem as cores. Autores consultados incluem Bastos, Bunting, Farina, Fra-
ser, Guimarães, Heller, Kalloniatis, Lindstrom, Luu, Mestriner, Murphy, Perez, 
Santos, Sharpe, Tieski-Franckowiak e Varella. 

• O quinto capítulo, após a construção do quadro teórico nos três primeiros capí-
tulos e as contribuições do quarto capítulo sobre cor e daltonismo, volta-se para 
a análise de uma pesquisa aplicada que objetiva compreender como grandes 
organizações (para esta pesquisa foram escolhidos o Grupo Abril e a Volkswa-
gen do Brasil) se posicionam com relação ao investimento em uma causa social 
menos difundida, como o daltonismo. A escolha destas duas organizações leva 
em consideração que ambas possuem um histórico de anos de experiências no 
investimento em causas sociais, sendo que as duas estabelecem a educação 
como tema potencial (um dos grandes desafios para os daltônicos, como verifi-
cado no capítulo quatro desta pesquisa, é o processo de aprendizagem escolar, 
por exemplo em aulas de educação artística ou na interpretação de mapas em 
aulas de geografia). Além disso, uma destas organizações (o Grupo Abril) tem a 
cor como parte do seu negócio principal e a outra não: isso permite verificar se 
há mais predisposição da primeira em investir no daltonismo (já que este pode 
ser um tema ligado ao seu core-business), ou se uma marca que não possui a 
cor como seu negócio principal também pode considerar tal investimento.

A metodologia para a pesquisa (que é analisada no quinto capítulo) se estabelece 
a partir de uma entrevista em profundidade, por meio de amostra não-probabilística 
intencional, com definição prévia de itens de roteiro, aplicada ao Gerente de Comu-
nicação e ao Gerente de Sustentabilidade do Grupo Abril e também ao Gerente de 
Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa da Volkswagen do Brasil.1 Como 
evidencia Gil (1995, p.97), embora este tipo de amostragem intencional seja destituí-
do de rigor estatístico, é comum utilizá-lo em estudos exploratórios ou qualitativos.

Na entrevista em profundidade são coletadas dos executivos do Grupo Abril e da 
Volkswagen do Brasil informações sobre experiências, dificuldades e resultados ob-
tidos com o investimento em causas sociais, além do conhecimento destes profissio-
nais sobre o daltonismo, incluindo a preocupação dos mesmos em oferecer suporte 
ou acessibilidade a esses indivíduos com dificuldades em distinguir certas cores.

1. As entrevistas com os profissionais do Grupo Abril e da Volkswagen do Brasil foram autorizadas 
pelo Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, bem como pelas próprias organizações 
envolvidas. O parecer consubstancial do Comitê de Ética e as cartas de autorização do Grupo Abril e 
da Volkswagen do Brasil podem ser consultados nos documentos anexados no final deste trabalho. 
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Para justificar a escolha do daltonismo como parte da pesquisa aplicada, vale a 
pena compreender primeiramente o papel fundamental das cores na vida humana. 
Nas palavras de Farina, Perez e Bastos (2011, p.2):

As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter fi-
siológico como psicológico, intervêm em nossas vidas, criando alegria 
ou tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou 
frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem. As cores provo-
cam estímulos emocionais e psicológicos que influenciam diretamente 
na decisão de compra de um produto ou em sua identificação com o 
público-alvo.

Em outra afirmação (2011, p.13), esses mesmos autores também mencionam que 
“a cor exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir”. 
Este pensamento pode ser vinculado aos estudos de Mestriner (2005, p.53), quando 
ele aponta que a cor é o principal elemento da comunicação, capaz de provocar estí-
mulo visual como nenhum outro: isto reforça a importância das cores tanto na expres-
sividade humana quanto na comunicação, afinal, dificilmente alguém escolhe uma 
roupa, uma peça de decoração, um acessório ou qualquer outro bem de consumo 
caso não se identifique com suas cores. Para Mestriner (2005, p.53), os designers de-
vem saber “que as cores provocam estímulos e reações em seus receptores e podem, 
sim, ser associadas a ideias, lembranças e sensações.” 

Infelizmente nem todos têm a capacidade de distinguir plenamente as cores. Shar-
pe et al. (1991, p.26-30) explicam que a incidência de daltônicos varia entre humanos 
de diferentes origens raciais, no entanto, ao cruzar dados de diferentes estudos em 
vários países, sobretudo da Europa, apresentam uma tabela que revela que cerca de 
8% dos homens avaliados (maioria descendentes europeus) possuem algum tipo de 
daltonismo, enquanto para mulheres o percentual é de cerca de 0,5%. O quarto ca-
pítulo desta pesquisa mostra que há certas inconsistências quanto ao percentual de 
daltônicos no mundo, sendo que não há muitas estimativas atuais, específicas para 
cada país (não se encontra um estudo quantitativo do daltonismo no Brasil). De qual-
quer forma, é provável que, em média, um entre doze homens seja daltônico (sendo 
raro em mulheres), o que representa um universo considerável de pessoas que é, 
inclusive, muito maior do que a quantidade de cegos ou indivíduos com baixa visão.

Santos (2008, p.3) explica que, embora existam diversos tipos de daltonismo, es-
tes indivíduos sentem o desconforto psicológico de depender de terceiros (familiares, 
amigos e atendentes) para diferentes tarefas do dia a dia, como combinar roupas para 
se vestir, comprar novos produtos etc (claro que a intensidade dessa dependência de 
terceiros varia de acordo com o grau de daltonismo que o indivíduo possui). Aliás, este 
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pesquisador também argumenta que “para um daltônico, navegar na Internet pode ser 
uma experiência não muito agradável e por vezes extremamente difícil. Alguns textos 
podem tornar-se ilegíveis, devido às cores utilizadas.”

O que se observa é que o daltonismo, embora seja uma deficiência da visão cro-
mática em muitos indivíduos (sobretudo homens), não é um tema tão difundido ou 
bem compreendido por grande parte da sociedade ou até por muitos profissionais que 
trabalham com a cor. O daltonismo parece receber pouco apoio por parte de marcas 
organizacionais, incluindo aquelas cujo principal segmento de atuação está ligado à 
codificação de mensagens por meio de cores ou a fabricação de produtos que en-
volvem a cor. Sendo assim, é um interessante tema a se configurar como parte da 
entrevista em profundidade, a fim de complementar o corpo teórico desta pesquisa e 
contribuir para a obtenção das considerações finais do trabalho acerca do estágio de 
utilização de temas de menor repercussão midiática, como agregadores de valores às 
marcas organizacionais.   
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CAPíTULO 1 – TRAJETÓRIA DO MARKETING

No livro “Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado 
no ser humano”, os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan já iniciam o primeiro capítulo 
apontando que “ao longo dos anos, o marketing evoluiu”. Ao seguir a leitura pelos ca-
pítulos desta obra, nota-se que tal evolução não se deve a acontecimentos ao acaso 
(sem qualquer precedente) e nem trata-se de um conjunto de eventos desencadeados 
apenas nos últimos anos; o que estes autores evidenciam é que o marketing têm se 
alterado constantemente ao longo da história humana, mas sobretudo nas seis últimas 
décadas, isto é, a partir de 1950 (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.29).

Evidentemente as argumentações quanto às mudanças nas estratégias de marke-
ting não são relatadas exclusivamente por Kotler, Kartajaya e Setiawan; outros auto-
res com ênfase na área de comunicação, marketing e até tecnologia também o fazem, 
incluindo alguns citados posteriormente nesta pesquisa, como Di Felice, Dertouzos, 
Friedman, Galindo, Kunsch, Markus, Nordstrom e Ridderstrale, Schmidt e Cohen, Tof-
fler e Yanaze. Este primeiro capítulo da pesquisa resgata transformações históricas 
porque isso possibilita estabelecer um elo entre mudanças sociais e tecnológicas com 
a evolução do pensamento nos negócios: ao que tudo indica, comunicação, marketing, 
sociedade e tecnologia parecem cada vez mais alinhados. Yanaze, logo no segundo 
capítulo do seu livro “Gestão de Marketing e Comunicação: avanços e aplicações”, 
também faz uma breve reconstituição sobre a história do marketing, pois reconhece a 
importância de se conhecer o passado: 

É importante sabermos como as estratégias, hoje compreendidas 
como próprias do marketing, se desenvolveram ao longo da história, 
para termos uma consciência mais clara de como este campo se inse-
riu e ganhou seu atual contorno e sua importância em nossa contem-
poraneidade. Esse breve percurso permitirá também compreender de 
que maneira muitas atividades, comuns às trocas entre os homens ao 
longo da história, foram assimiladas e otimizadas pelas práticas con-
temporâneas do marketing (YANAZE, 2011, p.22).

É com base nesta premissa de se conhecer o passado para entender o presente 
que o primeiro capítulo desta pesquisa dedica-se a um estudo acerca das trajetórias 
no cenário de mercado e suas implicações na evolução das estratégias de marketing.

1.1. Transformações sociais e evoluções do marketing

A American Marketing Association (ABOUT..., 2013) compreende o termo marketing 
como “atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir 
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e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a 
sociedade em geral”.1 O marketing, portanto, faz a ligação de produtos, mercados e 
consumidores, mas em hipótese alguma pode ser compreendido apenas como um 
ato simples de venda, como bem enfatizam as palavras de Kotler e Keller (2006, p.4):

Como definição geral, o marketing é muitas vezes descrito como “a 
arte de vender produtos”. De fato, as pessoas se surpreendem quando 
ouvem que a parte mais importante do marketing não é vender! Ven-
das são a ponta do iceberg do marketing.

Kotler e Keller (2006, p.2) prosseguem afirmando que o marketing está em toda 
parte e que ele é um ingrediente cada vez mais indispensável para o sucesso nos ne-
gócios; de roupas a sites, passando por anúncios em diferentes mídias, ele influencia 
a vida cotidiana. Yanaze (2011, p.8) deixa claro que o marketing também refere-se às 
estratégias estabelecidas pelas organizações para a colocação de produtos ou servi-
ços no mercado, com o objetivo de atender e satisfazer as demandas e necessidades 
de seus clientes, sendo que, na forma de gestão empresarial, o marketing cuida ainda 
dos investimentos internos e externos, além da previsão de seu consequente retorno.

Fica nítido, portanto, que a venda é apenas uma das etapas controladas pelas 
estratégias de marketing. Mas é justamente ela, primordialmente em forma de troca 
simples de produtos, que pode ser classificada como a primeira manifestação de mar-
keting e de atividade comercial da história: isso remonta aos primórdios da civilização, 
em que o sustento humano estava baseado na caça e na pesca.

...a simples troca de produtos da pesca, caça e agricultura foi a primei-
ra atividade conhecida do marketing, que pode ser entendida como a 
identificação da necessidade de produtos que eram obtidos e troca-
dos, estabelecendo-se, dessa forma, relações “comerciais” (YANAZE, 
2011, p.22).

As primeiras trocas de frutos e produtos excedentes entre seres humanos (ou gru-
pos de seres humanos) deram origem ao surgimento de polos de atividades mercantis 
(formações de centros mercantis), que mais tarde passaram a adotar moedas especí-
ficas como base de trocas (surgimento da moeda). A revolução agrícola fez do cultivo 
da terra a base da economia, da vida, da cultura, da estrutura familiar e da política. 
Toffler (2014, p.27) considera este período como a Primeira Onda social humana, que 
situa-se no tempo entre cerca de 8.000 a.C. até por volta de 1.750 d.C.:

1. Original: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, de-
livering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”.
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Antes da Primeira Onda de mudança [revolução agrícola], a maioria 
dos seres humanos viviam em pequenos grupos, frequentemente mi-
gradores, e alimentando-se pilhando, pescando, caçando ou pasto-
reando. Em algum ponto, aproximadamente há dez milênios, começou 
a revolução agrícola, que avançou lentamente através do planeta, es-
palhando aldeias, colônias, terra cultivada e um novo modo de vida.

Na sociedade da Primeira Onda, as linguagens oral ou gestual eram soberanas, 
sendo que a comunicação a distância lentamente avançava pela escrita de cartas ou 
pergaminhos, com transporte a cavalos, navios, e até a pé, no entanto restrita apenas 
a ricos e poderosos. Di Felice (2008, p.22) relata que a invenção da imprensa pelo ale-
mão Johannes Gutenberg na metade do século XV representa uma revolução comu-
nicacional (para ele, a segunda grande revolução comunicacional da humanidade), já 
que permitiu a difusão do livro e da leitura, até então restritos ao público privilegiado.1

Toffler (2014, p.27) explica que nem bem a Primeira Onda havia cessado no fim do 
século XVII quando uma Segunda Onda de mudanças se desencadeou pela Europa e 
logo atingiu proporções planetárias: o autor está se referindo justamente à Revolução 
Industrial, que alterou consideravelmente a economia, a política, a cultura e a vida 
social, antes totalmente alicerçada na agricultura:

O industrialismo foi mais do que chaminés e linhas de montagem. Foi 
um sistema social rico, multiforme, que tocou todos os aspectos da 
vida humana e atacou todas as feições do passado da Primeira Onda.  
Produziu a grande fábrica de Willon Run, fora de Detroit, mas também 
colocou o trator na fazenda, a máquina de escrever no escritório, a 
geladeira na cozinha. Produziu o jornal e o cinema, o trem suburbano 
e o DC-3. Deu-nos cubismo e música de 12 tons. Deu-nos edifícios 
Bauhaus e cadeiras de Barcelona, as greves brancas, as pílulas de 
vitaminas e o prolongamento da duração da vida. Universalizou o reló-
gio de pulso e a urna eleitoral. Mais importante, interligou todas essas 
coisas – montou-as como uma máquina – e formou o sistema social 
mais poderoso, coeso e expansivo que o mundo já conheceu: a civili-
zação da Segunda Onda (TOFFLER, 2014, p.36).

Dertouzos (1997, p.29-30) argumenta que a Revolução Industrial pode ser dividida 
em duas etapas, sendo a primeira na metade do século XVIII e a segunda no final 
do século XIX. A primeira, de acordo com este autor, teve sua gênese na Inglaterra, 
quando a máquina a vapor foi inventada: ela proporcionou o surgimento de ferrovias e 
indústrias, fazendo as pessoas trocarem o campo pela cidade, onde puderam ganhar 
melhores salários, comprar alimentos e roupas mais elegantes (claro que os trabalha-
dores, entretanto, sofreram com as condições precárias de higiene e os espaços para 

1. A primeira grande revolução comunicacional da humanidade, de acordo com Di Felice (2008, p.22), 
é a passagem da cultura oral para a escrita, que marca o fim do período pré-histórico.
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moradia pouco confortáveis das cidades, sendo que principalmente mulheres e crian-
ças foram obrigados a suportar maus-tratos por parte de seus superiores). Yanaze 
(2011, p.26) acrescenta que, por meio desta revolução, as distâncias entre pessoas, 
países e mercados começaram a se encurtar e os contatos, mais regulares e frequen-
tes, permitiram mais aproximação entre os povos.

Já a segunda etapa da Revolução Industrial apontada por Dertouzos (1997, p.29-
30) caracteriza-se pela invenção do motor de combustão interna, da eletricidade, dos 
produtos químicos sintéticos e do automóvel: isso refletiu em menos mão de obra para 
a produção de alimentos, aperfeiçoou a fabricação e o transporte de mercadorias, au-
mentou a base salarial, a educação, a mobilidade das pessoas e inaugurou os cargos 
de trabalho em escritórios. Sobre este período, Yanaze (2011, p.26) acrescenta que:

A energia elétrica aplicada aos motores, com o desenvolvimento do 
dínamo, deu um novo impulso às indústrias, permitindo movimentar 
máquinas, iluminar ruas e residências e impulsionar bondes. Hidrelé-
tricas eram construídas para atender à demanda crescente. Os meios 
de transporte se sofisticaram, com navios mais velozes, com a inven-
ção do automóvel, dos dirigíveis aéreos e com o desenvolvimento dos 
aeroplanos e de seus primeiros voos. O telefone indicava novos rumos  
à comunicação, bem como o rádio, o telégrafo sem fio e o cinema que 
nascia. A nova era industrial consolidava-se, ainda, com as inovações 
e as descobertas da indústria química, que permitiam a obtenção de 
matérias-primas sintéticas de nitrogênio e dos fosfatos, subprodutos 
do carvão. Com isso surgiram os corantes, os fertilizantes, os plásti-
cos, os explosivos, entre outros produtos.

A passagem de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial não foi, en-
tretanto, uma progressão natural ou sem qualquer resistência por parte daqueles que 
se sustentavam da agricultura. Toffler (2014, p.26) explica que a segunda onda (de-
sencadeada pela Revolução Industrial) provocou uma sangrenta e prolongada guerra 
entre aqueles que defendiam seu passado e sua base agrícola e os que vislumbravam 
um futuro industrial. Nas palavras deste autor (2014, p.27): “as forças da Primeira e da 
Segunda Onda colidiram de frente, afastando para os lados, frequentemente dizima-
dos, os povos primitivos e encontrados ao longo do caminho.”

A Revolução Industrial também gerou problemas como desemprego e mazelas so-
ciais causadas pela desigualdade de ganhos salariais das diferentes classes trabalha-
doras, mas foi justamente a partir dela que surgiu a onda materialista de consumo e o 
foco no indivíduo, que começou a se afastar do modelo rígido familiar.1

1. O modelo rígido familiar, com base nas explicações de Toffler (2014), pode ser compreendido como 
uma estrutura composta por pai, mãe e filhos (família nuclear). Se em tempos agrícolas as famílias 
eram enormes e trabalhavam juntas, com a Revolução Industrial elas foram desmembradas justamente 
pela necessidade de mobilidade de trabalhadores e distribuição em diferentes setores das fábricas.   



29

Yanaze (2011, p.27) lembra que o aumento de salários observado neste período 
acarretou mais poder de compra aos trabalhadores, mesmo considerando as dispari-
dades salariais entre eles; com a dinamização do mercado e o crescimento da indús-
tria, começaram a surgir novos empresários interessados em produzir e vender para 
a crescente massa consumidora. A concorrência então começou a crescer, fazendo 
com que os industriais precisassem se preocupar com outros fatores além da produ-
ção. Toffler (2014, p.40) explica que o crescimento das indústrias fez surgir enormes 
cidades industriais capazes de produzir milhões de produtos idênticos, como cami-
sas, sapatos, automóveis, relógios, brinquedos, sabão, xampu, câmeras fotográficas, 
metralhadoras e motores elétricos; para este autor (2014, p.40), “a nova tecnologia 
acionada pelo novo sistema de energia abriu a porta para a produção em massa.”

Se antes da Revolução Industrial, brasões, selos, chancelas e outros símbolos 
eram usados para a identificação dos negócios familiares, a sociedade industrial re-
velou o surgimento das marcas comerciais (isto é, dos logos), que passaram a ser 
usadas como recurso diferenciador da concorrência. A publicidade cresceu com esses 
acontecimentos, embora sua gênese não tenha ocorrido neste cenário:

Industriais e comerciantes se empenhavam em tornar conhecidas suas 
vantagens de produto, de preço e de distribuição. Isso não quer dizer 
que a comunicação publicitária nasceu com a Revolução Industrial ou 
que somente pode ser considerada como efetiva e de contornos de-
finidos a partir do momento em que passou a fazer parte integrante 
do processo produtivo. Na verdade, ela esteve presente em todos os 
momentos da história da civilização, nos mais diversos procedimentos 
(YANAZE, 2011, p.27).

Kunsch (2006, p.169) acrescenta que a comunicação organizacional, da maneira 
como se configura hoje, é fruto de sementes lançadas no período da Revolução In-
dustrial, sendo que a consequente expansão das empresas a partir do século XIX pro-
porcionou o surgimento de mudanças radicais nas relações do trabalho, nas maneiras 
de produzir e nos processos de comercialização. Para esta autora, é neste contexto 
que se devem buscar as causas do surgimento da propaganda, do jornalismo empre-
sarial, das relações públicas e da comunicação organizacional como um todo.

Di Felice (2008, p.22) avalia que o final do século XIX e o início do século XX re-
presentam o que ele chama de terceira revolução comunicacional da história, pois é o 
início da cultura de massa e da veiculação de mensagens por meio da comunicação 
eletrônica. Já Toffler (2014, p.46-49) faz um interessante resgate sobre a respectiva 
evolução das capacidades humanas de comunicação, o que ele chama de “a tem-
pestade de papel”: ele cita que na sociedade agrícola (sociedade da Primeira Onda), 
a comunicação a distância mantinha-se reservada a ricos e poderosos; a sociedade 
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industrial (estruturada a partir da Segunda Onda), entretanto, alterou esse cenário 
não porque os ricos e poderosos tornaram-se altruístas, mas porque a tecnologia e a 
produção em massa também exigiram movimentos de informação em massa. Logo, 
se a base da comunicação em comunidades agrícolas era gestual ou oral, após a Re-
volução Industrial o surgimento dos serviços postais (correios) abriu as portas para a 
comunicações a distância de diferentes classes sociais.

Yanaze (2011, p.28) lembra que um dos estimuladores para a gênese da cultura de 
massa está no fordismo, que teve sua origem nos Estados Unidos e irradiou-se para 
o restante do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Os princípios tayloristas, isto é, 
de divisão do trabalho intelectual e manual e organização racional do trabalho, foram 
aliados pelo fordismo ao pressuposto de um know-how (“saber como”, conhecimento) 
coletivo. Nas palavras deste autor:

O seu início aconteceu na fábrica da Ford Motor Company, em De-
troit-Michigan, em 1914, quando Henry Ford estabeleceu a jornada 
de trabalho de oito horas e a remuneração de US$ 5 por dia para 
os trabalhadores de sua linha de montagem de automóveis. O que 
Ford propunha era uma sociedade baseada no consumo de massa e, 
para isso, deveria haver condições para seu crescimento. A linha de 
montagem automática facilitaria o aumento de produtividade, do poder 
aquisitivo, do lazer e, consequentemente do consumo. Ford acredita-
va que um poder corporativo poderia regulamentar a economia como 
um todo. Com essas características amplas, o fordismo proporcionou 
uma rápida elevação do investimento e do consumo per capita (YANA-
ZE, 2011, p.28).

A expressão “know-how coletivo”, mencionada por Yanaze, refere-se justamente 
ao conceito de especialização de trabalho, em que cada trabalhador conhece apenas 
uma parte do processo de fabricação para contribuir com a formação do todo (ele não 
precisa saber todo o processo, do início ao fim). A padronização e a especialização do 
trabalho são mudanças significativas advindas com a sociedade industrial.

Acelerando a divisão do trabalho, a Segunda Onda substitui o des-
cuidado camponês pau-para-toda-a-obra pelo minucioso e limitado 
especialista e o trabalhador que só fazia uma tarefa, no estilo Taylor, 
interminavelmente. [...] Pela época que Henry Ford começou a fabricar 
o modelo T, em 1908, não eram necessárias 18 operações diferen-
tes para completar uma unidade, mas 7.882. Em sua autobiografia 
Ford registrou que destas 7.882 tarefas especializadas, 949 exigiam 
“homens fores, fisicamente hábeis e praticamente homens perfeitos”, 
3.338 tarefas precisavam de homens de força física apenas “comum”, 
a maioria do resto podia ser realizada por “mulheres ou crianças cres-
cidas” e continuava friamente, “verificamos que 670 tarefas podiam 
ser preenchidas por homens sem perna, 2.637 por homens com uma 
perna só, duas por homens sem braços, 715 por homens com um bra-
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ço só e 10 por homens cegos.” Em suma, a tarefa especializada não 
exigia um homem inteiro, mas apenas parte. Nunca foi apresentada 
uma prova mais vívida de como a superespecialização pode ser bru-
talizante (TOFFLER, 2014, p.63).

O sistema fordista entrou em crise no final dos anos 1960, quando o poder aquisi-
tivo dos trabalhadores passou a crescer em ritmo mais acelerado enquanto as taxas 
de lucro dos fabricantes despencaram. As exportações também aumentaram com os 
excedentes gerados pela produção do Japão e da Europa Ocidental, nesta época já 
recuperados da Segunda Guerra Mundial. Depois veio a crise do petróleo, no início 
dos anos 1970, que colaborou ainda mais com a queda do fordismo. Devido a esta 
sequência de acontecimentos, Yanaze (2011, p.31) esclarece que as relações se al-
teraram e o trabalho rígido começou a ser gradualmente substituído pelo trabalho 
flexível, fazendo novos arranjos em tudo o que existia até então e dando origem a 
uma revolução tecnológica, com o objetivo de reverter a queda da produtividade e da 
lucratividade, resultantes do fordismo.

O sistema pós-fordista de produção acentuou-se em várias formas de 
flexibilidade, tanto em termos tecnológicos quanto na organização da 
produção. Os pequenos e médios produtores viram-se obrigados a 
se especializar, e as grandes corporações foram levadas à subcon-
centração (terceirização) e à dependência de fornecedores externos, 
sepultando a integração vertical, perseguida por Ford na década de 
1920 (YANAZE, 2011, p.31).

Além da descentralização das etapas de produção, que passaram a ser realizadas 
fora da empresa (isto é, por empresas terceiras que foram contratadas), Yanaze (2011, 
p.31-32) argumenta que a decadência do sistema de produção fordista no pós-guerra 
ocorreu em um contexto de profundas alterações no modo de vida da população, que 
revelou consumidores mais exigentes, imediatistas e com disposição para adquirir 
produtos e serviços diferenciados: estes passaram a valorizar o conforto e o gozo ime-
diato da vida, encontrando no progresso tecnológico e nos produtos dele decorrentes 
o suporte para sua realização a curto prazo. Neste cenário de consumidores mais exi-
gentes, as empresas começaram a se preocupar em conhecê-los melhor, investigan-
do mais profundamente seus comportamentos e suas motivações de compra. Como 
reflexo, no início da década de 1950, algumas disciplinas relacionadas à pesquisa e 
análise de clientes passaram a integrar os cursos de negócios em universidades dos 
Estados Unidos, sendo estes chamados Market Studies, expressão que em pouco 
tempo foi substituída por Marketing. A década de 1950, portanto, marcou o início dos 
estudos científicos de marketing.
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...percebendo a limitação da expressão Market Studies para significar 
todas as possibilidades de estudo e de interação com o mercado, os 
acadêmicos passaram a utilizar a expressão marketing, mais abran-
gente por usar a palavra market (mercado) com o sufixo ing, sinalizan-
do que tudo o que pudesse ser relacionado ao mercado estaria con-
tido no marketing. Esse “tudo” incluía a pesquisa, o desenvolvimento 
de novos produtos, a gerência de produtos, a logística de vendas, a 
precificação, o controle de vendas, a propaganda e diversos outros 
aspectos (YANAZE, 2011, p.32).

Toffler (2014, p.28) aponta que a sociedade industrial, produto da Segunda Onda, 
atingiu sua altura máxima (e início de declínio) nos Estados Unidos também na déca-
da de 1950 (por volta de 1955), quando os trabalhadores de colarinho branco (refe-
rindo-se a profissionais em cargos administrativos, burocráticos e de gerenciamento) 
e de serviços gerais excederam em números os trabalhadores de macacão (aqueles 
que exercem atividades braçais, de mão de obra física). A década de 1950 marcou 
a introdução generalizada do computador, do jato comercial, da pílula anticoncepcio-
nal e de muitas outras invenções de alto impacto: isso deu origem ao que este autor 
chama de Terceira Onda de mudança social, capaz de desafiar as velhas relações de 
poderes, os privilégios e prerrogativas das elites e proporcionar o ambiente contra o 
qual as lutas básicas pelo poder passariam a ocorrer.

Para Toffler (2014, p.24), a Terceira Onda trouxe consigo um modo de vida novo, 
baseado em fontes de energia diversificadas e renováveis; seus métodos de produ-
ção tornaram obsoletas as linhas de montagem, revelaram famílias não-nucleares,1 
escolas e companhias do futuro. Tal civilização passou a escrever um novo código de 
comportamento para seus indivíduos, que os levou além da padronização, sincroniza-
ção e centralização, além até da concentração de energia, dinheiro e poder.

Com base nessas evidências, fica claro compreender porque Kotler, Kartajaya e 
Setiawan (2010, p.29) detectam que o marketing vem se alterando consideravelmente 
a partir de 1950. Foi este o início da expansão da tecnologia, da gênese dos compu-
tadores e de novos meios de comunicação que se integraram a consumidores mais 
exigentes e com mais potencial de compra, num ambiente com empresas cada vez 
mais preocupadas em entender e satisfazer seus clientes, além de diferenciarem-se 
da concorrência. Nota-se que a partir desta época, a informação passou a ser muito 
mais importante para empresas e consumidores, sendo que os computadores nas dé-
cadas seguintes (a partir dos anos 1990, com o advento da Internet) tornaram-se um 
valioso disseminador de informação nas sociedades ou entre elas.

Dertouzos (1997, p.30-37) menciona que essa expansão da tecnologia, que tem 
progredido sobretudo nas últimas décadas, corresponde a uma mudança tão pro-

1. A expressão família não-nuclear refere-se à oposição do modelo rígido familiar, constituído por um 
pai, uma mãe e seus filhos. Por exemplo, uma família não-nuclear pode constituir-se de dois primos.
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funda quanto a Revolução Industrial: ele a chama de Revolução da Informação, cuja 
base está na ideia de Mercado de Informação. Nas palavras deste autor:

Chamei [...] de “Mercado de Informação”, um mercado comunitário 
do século XXI, onde as pessoas e computadores pudessem comprar, 
vender e trocar livremente informações e serviços informáticos. [...] 
Por Mercado de Informação entendo a reunião de pessoas, computa-
dores, meios de comunicação, softwares e serviços que serão engaja-
dos nas transações de informações interpessoais e interinstitucionais 
(DERTOUZOS, 1997, p.31).

Nordstrom e Ridderstrale (2001, p.23-24) afirmam que essa é a revolução do co-
nhecimento. Para eles, antes a força era o poder, ou talvez o poder determinava o que 
era conhecimento. Com a revolução, constata-se o inverso: o conhecimento passa a 
ser o poder, e, portanto, o bem mais valioso de um indivíduo, empresa ou nação. A 
força braçal dá lugar ao poder do cérebro humano, e isto é o que torna a revolução le-
gítima. O interessante é que o crescimento acelerado da world wide web (sobretudo a 
partir da popularização da banda larga, na década de 2000) permite que praticamen-
te qualquer informação esteja disponível às pessoas, em qualquer lugar, a qualquer 
hora. Como enfatizam Nordstrom e Ridderstrale (2001, p.24), “se o conhecimento é 
poder, o poder agora pode estar em toda parte.”

As argumentações de Dertouzos (1997), Nordstrom e Ridderstrale (2001), Toffler 
(2014) e Yanaze (2011) revelam o surgimento de uma nova estrutura de sociedade 
com incomparável acesso ao conhecimento e uma capacidade de comunicação nun-
ca vista antes na história.1 Se antes a comunicação estava reservada a poucos, pas-
sando depois a ser disseminada por cartas via correios e pelos meios de comunicação 
de massa, o advento da Terceira Onda trouxe a rede mundial de computadores e per-
mitiu a comunicação com qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo em questão 
de segundos, bem como o acesso a gigantescos bancos de dados de informações a 
partir de computadores pessoais ou dispositivos móveis.

Toffler (2014, p.25) assegura que essa nova geração, em termos de mercado, ci-
catriza a ruptura histórica antes bem verificada entre produtor e consumidor, gerando 
agora a economia do prossumidor, isto é, aquele que consome produtos e conteúdos, 
mas que também pode gerar seus próprios. Aliás, para Oliveira (2011, p.80), nesse 
cenário de constante transformação, em que se enfatizam conceitos como responsa-
bilidade social, democracia e cidadania, o próprio termo “público” parece defasado, já 
que as novas tecnologias avançam aceleradamente e modificam as formas de relação 
estabelecidas em espaços privados e públicos.

1. Nem todos os indivíduos dessas sociedades estão inseridos neste ambiente cibercultural. A ocorrên-
cia de exclusão digital é argumentado um pouco mais adiante, neste capítulo.
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Do ponto de vista de Di Felice (2008, p.22-23), a implementação das tecnologias 
digitais no cotidiano social pode ser considerada a quarta grande revolução comuni-
cacional da humanidade:

Nesta última [a quarta revolução comunicacional], além da expansão 
do elemento comunicativo, que passará a permitir o alcance das infor-
mações a um público ilimitado e a transmissão em tempo real de uma 
quantidade infinita de mensagens, é o próprio processo e o próprio 
significado do ato de comunicar a serem radicalmente transformados. 
[...] Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se 
torna um processo de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, 
meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer outras for-
mas e outras dinâmicas de interação, impossível de serem represen-
tadas segundo os modelos dos paradigmas comunicativos tradicionais 
(Shannon-Weaver, Katz-Lazarsfeld, Eco-Fabbri etc). [...] A construção 
de um social em rede, caracterizado por circuitos informativos interati-
vos, obriga-nos a repensar as formas e as práticas das interações so-
ciais fora da concepção funcional-estruturalista, baseada em relações 
comunicativas analógicas.

Fica evidente que a comunicação para um grande número de pessoas deixa de ser 
reservada apenas aos meios de comunicação de massa. Ao invés de pensar em uma 
estrutura de via única, na qual o meio comunica e o público absorve sem muita parti-
cipação (tal qual era na sociedade industrial), a tecnologia permite que qualquer pes-
soa possa ser ouvinte e ao mesmo tempo provedora de informações, seja em escala 
regional ou mundial. Vive-se então, como constata Rifkin (2005), na era do acesso.

Oliveira (2011, p.80) é mais um autor a reforçar que não há mais divisão entre 
emissor e receptor, já que agora vive-se um cenário comunicativo de ação e reação, 
de troca e compartilhamento que é diferente da comunicação emitida em um único 
sentido. Logo, os termos emissor e receptor são fundidos em um único termo: o inter-
locutor. Aliás, este mesmo autor (2011, p.82) assegura que o próprio indivíduo deixa 
de ser objeto e passa a ser sujeito; deixa de ser público para se tornar agente social.

Em seu livro Revolução Digital, Siqueira (2007) apresenta uma interessante cro-
nologia dos principais acontecimentos nos campos da comunicação, tecnologia da 
informação, eletrônica e consumo, entre 1900 até 2007. Seu breve balanço do século 
mostra o quanto essas áreas progrediram nos últimos cento e poucos anos:

Em 1906 a válvula de três polos de Lee de Forest marca praticamen-
te o nascimento da eletrônica. O progresso mais acelerado, contudo, 
vem depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, o rádio de Marconi. 
Em 1926, os primeiros protótipos de televisão. Em 1946, temos notí-
cias do computador. No ano seguinte, do transistor. Em 1950 vemos 
as primeiras imagens de televisão no Brasil, em preto e branco. Em 
1959, a microeletrônica  ganha o circuito integrado. Em 1971, o micro-
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processador ou chip. Em 1969, o Brasil entra na era do satélite e vê 
a chegada do homem à lua, ao vivo. Em 1972, a TV ganha cores. Em 
1982, chega o CD. Em 1985, nosso primeiro satélite doméstico. Em 
1990, o celular. Em 1994, a Internet (www) e o DVD. No ano 2000, a 
banda larga. Na maioria dos países, a Internet transforma-se numa 
nova ágora – o mercado onde os cidadãos de Atenas se reuniam, 
compravam, vendiam e votavam (SIQUEIRA, 2007, p.321).

Para complementar a cronologia apresentada por Siqueira, pode-se voltar ao pen-
samento de Kunsch (2006, p.35) quando ela explica que o avanço tecnológico das 
telecomunicações, imprensa, rádio, televisão, computadores, Internet e transmissões 
via satélite levaram a sociedade a um novo comportamento e a um novo processo 
comunicativo social que têm inúmeras implicações, tanto técnicas quanto morais.

Dertouzos relata interessantes exemplos que mostram, na prática, os efeitos pro-
porcionados por essas novas tecnologias, que para ele são possíveis graças à Revo-
lução da informação. No primeiro desses exemplos, Dertouzos (1997, p.33) descreve 
um vilarejo perdido nos confins do Alasca, em que um turista passa mal e precisa ser 
atendido às pressas no posto médico local. Um técnico em medicina, que conhece 
primeiros socorros o atende. Os equipamentos de diagnóstico usados pelo socorris-
ta armazenam o diagnóstico do paciente em um cartão, cujos dados são enviados 
rapidamente ao clínico geral pessoal do turista, que mora na Filadélfia. Preocupado, 
esse clínico geral, por sua vez, transfere rapidamente os dados para o Hospital da 
Filadélfia, que devem ser analisados por um outro médico, Michael Kane, especia-
lista em doenças pulmonares. Por meio de videoconferência, Kane conecta-se com 
o socorrista no Alasca, solicitando alguns raios-x do paciente, que logo em seguida 
são enviados de volta ao hospital da Filadélfia. O especialista da Filadélfia descarta 
o primeiro diagnóstico e pede outros exames, até concluir que o paciente possui um 
acesso de asma gravíssimo. Por ser um problema grave e que pode até matá-lo, o 
socorrista no Alasca emite um aviso requisitando um helicóptero para levar o paciente, 
antes mesmo que Kane concluísse sua fala.

Como o autor revela no clímax deste exemplo, “cada hora economizada é vital, e o 
Mercado de Informação já fez com que conseguissem poupar várias horas. Naquela 
noite assustadora, salvou a vida de um homem.” Este e outros exemplos apresen-
tados por Dertouzos evidenciam como o que ele chama de Mercado de Informação 
permite o estreitamento de relações pessoais, sociais e de negócios.

Para Kunsch (2006, p.35) os exemplos que revelam que as tecnologias estão revo-
lucionando a comunicação podem ser encontrados nas indústrias culturais, na multi-
mídia, na televisão (interativa, por cabo e alta definição) e na convergência das tele-
comunicações com a televisão, cinema, fotografia, editoração eletrônica e imprensa. 
Ainda segundo esta autora, tais mudanças provocam novas formas de sociabilização 
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e novas posturas dos agentes comunicacionais, de segmentos da sociedade civil, 
suscitando fortes consequências sobre todas as organizações, complexas ou não.

Fica claro que a Terceira Onda (Toffler, 2014) não tem impacto apenas no surgi-
mento de novas formas de comunicação; a tecnologia também quebra barreiras para 
os negócios e para a logística (isso fica nítido no relato retirado do livro de Dertouzos). 
É possível perceber que a prestação de serviços já não se restringe mais à região em 
que se vive ou onde uma determinada empresa possui bases físicas (pode-se preferir 
trabalhar com profissionais ou empresas melhores do que mais próximas). Com poder 
aquisitivo, pode-se escolher visitar qualquer região do mundo ou então assistir aos 
acontecimentos mundiais, ao vivo e sem cortes. Como se verifica pelo breve resumo 
de Siqueira, há muitas outras mídias e veículos para comunicação do que em séculos 
anteriores, que trazem tanto conteúdos locais como internacionais. Exemplos incluem 
o jornal, rádio, revista, TV, cinema e Internet. Hoje a informação pode ser comparti-
lhada imediatamente no universo on-line, lugar onde os negócios, tanto quanto a co-
municação, não estão restritos a barreiras físicas ou geográficas. A convergência da 
informação e das mídias, conforme detalhado pelo autor Jenkins em sua obra Cultura 
de Convergência (2013), já é uma realidade para muitos humanos.

Kunsch (2006, p.170) considera que as mudanças globais ocorridas com o fim da 
Guerra Fria (em 1989) e com a nova geopolítica fomentada, sobretudo, pelo fenô-
meno da globalização e da revolução tecnológica da informação e da comunicação, 
colocaram as organizações diante de um novo cenário mundial dominado por mer-
cados globais e por uma economia marcada por uma competição sem precedentes 
na história humana. Essas mudanças transformaram o comportamento institucional 
das organizações, elevando a comunicação a um status ainda maior de importância: 
da mesma forma que a propaganda teve seu papel fundamental após a Revolução 
Industrial, a chegada dos mercados globais tornou a comunicação organizacional es-
sencial, além de uma área estratégia para as organizações contemporâneas.  

É justamente pensando na globalização de mercado e em barreiras físicas e geo-
gráficas do planeta que Friedman (2007, p.13-52) detectou que o mundo se tornou 
plano, evidenciando que atualmente as pessoas podem não apenas se comunicar 
entre si, mas também oferecer produtos ou serviços e competir com qualquer outro 
profissional e até com empresas em nível local, regional, nacional e até mundial:

...é inegável que agora um número maior do que nunca de pessoas tem 
a possibilidade de colaborar e competir em tempo real com um número 
maior de outras pessoas de um número maior de cantos do globo, num 
número maior de diferentes áreas e num pé de igualdade maior do 
que em qualquer momento anterior da história do mundo – graças aos 
computadores, ao e-mail, às redes, à tecnologia de teleconferência e a 
novos softwares, mais dinâmicos (FRIEDMAN, 2007, p.17).
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Friedman (2007, p.19) defende que, por volta do ano 2000, a humanidade alcançou 
a era da Globalização 3.0, que está aplainando o terreno. Ele classifica como Globali-
zação 1.0 a época da globalização dos países, enquanto a Globalização 2.0 refere-se 
à globalização das empresas. Já esta nova etapa, a que ele considera como Globali-
zação 3.0, corresponde à capacidade dos indivíduos em colaborarem e concorrerem 
em âmbito mundial, sendo isso o que ele chama de plataforma de mundo plano. Em 
viagem à Índia, Friedman percebeu que as empresas e profissionais locais não tinham 
clientes apenas indianos, mas de diversas partes do mundo. Como exemplo (2007, 
p.21), menciona que, só em 2004, mais ou menos 100 mil declarações de importo de 
renda de norte-americanos foram feitas por escritórios indianos, enquanto que em 
2005 esse número chegou a cerca de 400 mil. Aliás, o autor menciona que basta viajar 
pela Índia para perceber que muitas pessoas já têm um padrão de vida parecido com 
o de um europeu em termos de conforto, posse material e poder de compra.

Schmidt e Cohen também escrevem sobre esse conceito de planificação do mundo 
(embora não utilizem esta expressão). Eles deixam claro (2013, p.12) que a tecnolo-
gia é capaz de quebrar obstáculos ancestrais à interação humana, como geografia, 
linguagem e informação limitada, abrindo espaço para uma nova onda de criatividade 
e potencial humano. Também concordam com Friedman e explicam (2013, p.27) que 
como cada vez menos empregos exigem presença física (claro que nem todos os 
empregos podem delegar mão de obra física), pessoas talentosas têm mais chances 
de se destacarem no mercado e, com isso, um jovem profissional no Uruguai pode 
naturalmente competir com outro nos Estados Unidos.   

O conceito de globalização de mercado, além de beneficiar usuários e profissionais 
liberais, também ajuda empresas multinacionais, que podem estabelecer suas ba-
ses de operação e de desenvolvimento em qualquer região do mundo (ou até dividir 
seus setores em diferentes cantos do planeta). A Adobe Systems, por exemplo, é uma 
conhecida fabricante de aplicativos que possui escritórios comerciais em vários paí-
ses. Sua sede administrativa permanece nos Estados Unidos, no entanto, posiciona 
centros de desenvolvimento em outros lugares, como a Índia e o Japão. É na Índia, 
por exemplo, que são desenvolvidos vários de seus aplicativos conhecidos, como o 
Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator e o Adobe InDesign.

Outro aspecto interessante advindo dessa globalização de mercado é que os bens 
de consumo podem ser concebidos em uma espécie de “fábrica de montagem mun-
dial”, isto é, uma produção que não necessariamente precisa centralizar-se em um 
determinado lugar. Para exemplificar isso, Friedman (2007, p.418-419) descreve com 
detalhes a fabricação de um laptop pela Dell Computadores: em resumo, engenheiros 
do Texas e de Taiwan os desenham; o microprocessador é importado por uma fábri-
ca da Intel nas Filipinas, Costa Rica, Malásia ou na China; a memória vem de bases 
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coreanas, alemãs, tailandesas ou japonesas, enquanto outras peças vêm de fábricas 
na Ásia, mas pertencem a empresas de outros países, como Estados Unidos, Japão, 
Israel e outros. Por fim, a montagem do equipamento é realizada em Taiwan. Outro 
exemplo mais genérico também é apresentado por Schmidt e Cohen (2013, p.27), que 
argumentam hoje não ser mais incomum uma empresa francesa operar suas vendas 
no sudeste da Ásia enquanto estabelece sua equipe de recursos humanos no Cana-
dá e seus engenheiros em Israel. Nota-se, com estes exemplos, que os conceitos de 
industrialização advindos da sociedade industrial, continuam a se expandir até hoje e 
em proporções planetárias antes nunca alcançadas.

Interessante observar, especificamente no exemplo da Dell, que esta empresa não 
é e nem precisa ser a fabricante de todas as peças dos seus equipamentos (como era 
feito nas fábricas da Ford). A Dell, assim como qualquer outra empresa multinacional, 
pode escolher quais fornecedores considera viável trabalhar, independente de onde 
estejam: isto é uma grande diferença perante o comportamento de séculos atrás, 
quando o trabalho permanecia centrado numa região específica, tanto o processo de 
fabricação como a montagem industrial. Yanaze (2011, p.31) lembra que entre o final 
da década de 1960 e início dos anos 1970 as multinacionais começaram a estruturar 
novos centros industriais de acordo com suas funções no mercado de trabalho, pro-
curando regiões ou países com mão de obra farta e barata, além de lugares menos 
atrelados a imposições sindicais.

É pertinente ressaltar que Friedman, Schmidt e Cohen não se referem ao conceito 
de achatamento do mundo no sentido de uma homogeneização de costumes, valo-
res, crenças, práticas, instituições, orientações ou mesmo de uma ocidentalização 
de povos. Ou seja, eles não querem dizer que “o mundo é plano” no sentido de que 
não existem mais barreiras geográficas, nações distintas ou que todas as pessoas 
têm a mesma cultura e os mesmos costumes. Deve-se levar em consideração que 
cada país, mesmo com a globalização de mercado, ainda preserva sua hegemonia de 
comércio, comunicação, economia e política. Este conceito também é apontado por 
Samuelson em artigo para o jornal The Washington Post:

Claro, o mundo não é plano. Fronteiras, mesmo sob pressão, sobre-
vivem e tem seu significado econômico. Mercados nacionais existem. 
Uma grande diferença é seu vigor em criar demanda local e empregos. A 
lentidão da Europa pode refletir em mais do que altas taxas e regulamen-
tações restritivas. Alguns europeus culpam atitudes: porque os europeus 
temem o futuro mais do que os americanos, e gastam menos e poupam 
mais. Mesmo se o argumento está incorreto, quem sabe? O ponto mais 
alto é o correto: mercados nacionais são definidos pela psicologia tanto 
quanto pela política (SAMUELSON, 2005, tradução minha).
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As palavras de Flavio Schmidt (2011) sintetizam tanto o pensamento de Friedman 
(2007), Schmidt e Cohen (2013) quanto de Samuelson (2005):

O processo de internacionalização dos mercados e a globalização da 
comunicação, ou seja, o período pós-globalização, fizeram do mun-
do um grande e único mercado, tanto do ponto de vista de produção 
quanto do comercial e mercadológico. Do ponto de vista de negócios, 
não existe mais cidadania ou nacionalismo. O mundo dos negócios 
é regido pelas leis do mercado, que são dirigidas e orientadas pelos 
grandes grupos econômicos (SCHMIDT, 2011, p.95).

Logo, o que se evidencia é uma paridade econômica e tecnológica em que poucos 
produtos, serviços, tecnologias, áreas de conhecimento e procedimentos em um país 
não estão disponíveis em outro. Como reforça Keegan (2000, p.106), nunca se está 
longe de um McDonald's, da Coca-Cola ou da MTV, contudo, apesar da decrescente 
importância da geografia, os consumidores comuns são diferentes ao redor do mundo.

Portanto, nem o pensamento de Dertouzos (1997), Toffler (2014), Friedman (2007) 
ou Schmidt e Cohen (2013) convergem para a ideia de uma homogeneização de 
povos, culturas, práticas e costumes. A propósito, não há ainda qualquer evidência 
da ascensão de uma "civilização universal". Para sustentar tal percepção, pode-se 
recorrer a estudos de Huntington (1997, p.70-78), em que ele explica que os dois 
elementos centrais de qualquer civilização são o idioma e a religião; logo, se o mundo 
estivesse presenciando o surgimento de uma civilização soberana mundial, então um 
idioma e uma religião específicos deveriam destacar-se dentre os outros. Segundo 
este autor, não há dados que comprovem tal proposição, nem mesmo que a dissemi-
nação da cultura ocidental pelo mundo representa a homogeneização dos povos.

O processo que Huntington (1997, p.70-78) chama de modernização (a influência 
de práticas capitalistas ocidentais sobre povos não capitalistas) não corresponde à 
abolição das culturas autóctones, mas sim a um reformismo que absorve parte da 
cultura ocidental e que é capaz, em seguida, de reafirmar seus próprios valores na-
tivos. Tal autor (1996, p.94) cita o exemplo da Federação Russa, que, após a queda 
do comunismo, recebeu muitas empresas multinacionais e uma grande influência oci-
dental e do capitalismo. Após décadas de absorção da cultura ocidental, verificou-se 
novamente um equilíbrio junto à cultura autóctone, que continuou a revigorar seu 
poder e sua autoconfiança. Na prática, nas fases iniciais da mudança, a ocidentaliza-
ção promoveu a modernização; nas fases posteriores, a modernização promoveu a 
desocidentalização e o ressurgimento da cultura autóctone.

Em resumo, modernização não requer necessariamente dizer ociden-
talização. As sociedades não ocidentais podem se modernizar, e tem 
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se modernizado, sem abandonar suas próprias culturas e sem adotar 
de forma generalizada os valores, as instituições e as práticas ociden-
tais. Na verdade, esta última proposição pode ser quase impossível: 
quaisquer que sejam os obstáculos que as culturas não ocidentais 
opõem à modernização, são insignificantes se comparados com os 
obstáculos que opõem à ocidentalização. Como observa Braudel, se-
ria quase “infantil” pensar que a modernização ou o “triunfo da civiliza-
ção (no singular)” levaria ao fim da pluralidade das culturas históricas 
corporificadas durantes séculos nas grandes civilizações do mundo. 
Ao contrário, a modernização reforça essas culturas e reduz o poder 
relativo do Ocidente. De modos fundamentais, o mundo está ficando 
mais moderno e menos ocidental (HUNTINGTON, 1996, p.94).

Maffesoli (2010, p.37) também reforça que o mundo continua heterogêneo, com 
seu politeísmo de valores, dividido em diferentes tribos pós-modernas, com suas es-
pecificidades de línguas e culturas, de reivindicações éticas, sexuais, religiosas, ou 
seja, dos vários agrupamentos em torno de uma origem comum, real ou mitificada.

Outro aspecto que também deve ser enfatizado é que mesmo com as transforma-
ções ocasionadas pela expansão da tecnologia e mesmo considerando que a infor-
mação está mais acessível, e que as pessoas podem se conectar entre si e fazerem 
negócios em âmbito mundial, nem todos os membros das sociedades com alto poder 
tecnológico vivenciam esse ambiente cibercultural ou possuem condições mínimas 
de acesso à rede. Com relação ao Brasil, a Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (2014, p.49-50) revela que mais da metade da população 
brasileira, especificamente 51%, nunca acessa a Internet. O levantamento também 
aponta que quanto maior a faixa etária, ou menor a renda familiar, ou menor a escola-
ridade, ou menor o porte do município, menos são os indivíduos que se conectam ao 
universo on-line. Até mesmo o ramo de atividade exercido influencia sua participação: 
os setores de agricultura (principalmente) e os inativos profissionalmente são os me-
nos ativos ou conectados.

Sorj e Guedes (2005, p.102) explicam que computadores e Internet, diferentemente 
do telefone, exigem um grau mínimo de instrução para serem usados e que, portanto, 
seu potencial não pode ser aproveitado por analfabetos. Sobre isso, a UNESCO (2014, 
p.10) revela que 774 milhões de pessoas no mundo ainda são analfabetas, sendo que 
dez países (na ordem apresentada a seguir) são responsáveis por quase três quartos 
deste número: Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito, Brasil, 
Indonésia e República Democrática do Congo. Logo, essa enorme quantidade de 
indivíduos está longe de usufruir dos recursos oferecidos pelos avanços tecnológicos 
das últimas décadas. Como verificam Sorj e Guedes (2005, p.102), “a universalização 
do acesso é antes de tudo um instrumento para diminuir os danos sociais do ponto de 
vista da luta contra a desigualdade.”
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O Food and Agricultura Organization of the United Nations (2015, p.4) afirma que, 
embora desde 1990-1992 o número de subnutridos tenha caído em mais de 216 mi-
lhões, cerca de 795 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Destes rela-
tórios e dados, interessa particularmente a esta pesquisa compreender que, mesmo 
considerando o poder tecnológico oferecido por diferentes sociedades, muitos fatores 
como pobreza, miséria e analfabetismo ainda são problemas de desigualdade social 
que não estão resolvidos.

Embora também fuja ao escopo desta pesquisa aprofundar-se em fatores que cau-
sem a exclusão digital ou a desigualdade social, deve-se ficar claro que, quando aqui 
se argumenta a respeito de um modelo de sociedade mais conectado e com mais 
poder tecnológico, isso não representa todos os indivíduos das sociedades e nem 
mesmo todas as sociedades do planeta; pelo contrário, ao que parece, somente uma 
parte da população tem autonomia para participar desse mundo dito globalizado, inte-
grando o universo digital ao seu cotidiano.

Toffler (2014, p.27) reitera que ainda existem populações tribais que vivem exclusi-
vamente da agricultura, sendo que a industrialização também não esgotou sua força 
e ainda se espalha por muitos países, mesmo que em paralelo ao crescimento da Ter-
ceira Onda, que dissemina e eleva o poder da informação. Uma revolução tecnológica 
(ou da informação), portanto, não significa uma mudança global em todos os países e 
sociedades do mundo.

O que não se pode negar é que hoje a tecnologia tem forte influência nas so-
ciedades da Terceira Onda. Naisbitt, Naisbitt e Philips usam, inclusive, a expressão 
zona tecnologicamente intoxicada para apontar o quanto a tecnologia faz parte delas: 
“...nossa sociedade é uma Zona Tecnologicamente Intoxicada, uma sociedade defini-
da por uma relação complicada e, com frequência, paradoxal entre a tecnologia e a 
busca de significado (NAISBITT; NAISBITT; PHILIPS, 2006, p.21).

A influência da tecnologia é tão grande que há quem tenha medo, como explicado 
por esses autores (2006, p.25-28), da tecnologia gerar desordem na humanidade, 
como se ela fosse incontrolável e capaz da destruição em massa; outros, ao contrário, 
cultuam a tecnologia e acreditam que ela pode ser a cura para os males da sociedade.

Assim como não é o propósito deste estudo se aprofundar em fatores que causem 
a exclusão digital ou a desigualdade social, também foge ao seu escopo classificar 
o quanto a tecnologia é benéfica ou maléfica, embora Schmidt e Cohen (2013, p.19) 
deixam claro que “para todas as possibilidades que o desenvolvimento das comuni-
cações humanas representa, seu uso para o bem ou mal só depende das pessoas”.

De qualquer forma, o que interessa extrair dessas argumentações é que as socie-
dades contemporâneas, em comparação com as agrícolas ou industriais, vivem em 
um ambiente com alto suporte à tecnologia e inigualável acesso à informação.
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Toffler (2014, p.23) aponta que diversos termos poderiam ser usados para se re-
ferir a esta sociedade com alto acesso à tecnologia, como idade espacial, idade de 
informação, era eletrônica, idade tecnotrônica, sociedade pós-industrial, revolução 
tecnológica científica, aldeia global ou sociedade superindustrial; pode-se inclusive 
usar os termos sociedade tecnocêntrica, sociedade do conhecimento ou sociedade 
baseada no cérebro. Como verifica Squirra (2005, p.3), qualquer que seja a definição 
e o enquadramento, essa sociedade representa a combinação das configurações e 
aplicações da informação com as tecnologias da comunicação em todas as suas pos-
sibilidades: seu escopo de abrangência vai além da Internet e redefine a economia 
global, trazendo a transformação do mundo inteligente em todas as suas dimensões.

Burch (2006) também relata sobre a pluralidade de termos cunhados para se tentar 
identificar e entender o alcance das mudanças na sociedade atual, mas explica que 
“o termo escolhido não define, por si só, um conteúdo.”: esse, na realidade, “surge 
dos usos em um dado contexto social que, por sua vez, influem nas percepções e 
expectativas, uma vez que cada termo carrega consigo um passado e um sentido (ou 
sentidos), com sua respectiva bagagem ideológica.” Ao argumentar sobre as diferen-
ças entre sociedade de informação e sociedade do conhecimento, Burch menciona 
que o termo sociedade de informação provém de décadas anteriores, com Daniel Bell 
em seu livro “O advento da sociedade pós-industrial” (de 1973). Já o termo sociedade 
do conhecimento surge apenas no final da década de 1990 e é empregado, particu-
larmente, nos meios acadêmicos como alternativa à sociedade da informação. Esta 
autora cita as palavras de Abdul W. Khan, subdiretor-geral da UNESCO para Comuni-
cação e Informação, que aponta uma interessante definição sobre ambos os termos:

A Sociedade da Informação é a pedra angular das sociedades do co-
nhecimento. O conceito de “sociedade da informação”, a meu ver, está 
relacionado à ideia da “inovação tecnológica”, enquanto o conceito 
de “sociedades do conhecimento” inclui uma dimensão de transfor-
mação social, cultural, econômica, política e institucional, assim como 
uma perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento. O conceito de 
“sociedades do conhecimento” é preferível ao da “sociedade da infor-
mação” já que expressa melhor a complexidade e o dinamismo das 
mudanças que estão ocorrendo. (...) o conhecimento em questão não 
só é importante para o crescimento econômico, mas também para for-
talecer e desenvolver todos os setores da sociedade.

Na sociedade do conhecimento, o conhecimento é o bem mais valioso que se pode 
obter. É por isso que organizações como o Google, Apple, Amazon e Facebook, se-
gundo levantamentos da Interbrand (2014 BEST..., 2014), são tão valiosas. Elas in-
vestem na coleta de informações para permanecerem sintonizadas com as tendên-
cias de mercado e entenderem os gostos, preferências e os estilos de vida de seus 



43

clientes, o que gera um grande banco de dados de informações que beneficia a elas 
próprias, e que pode inclusive ser comercializado com terceiros. Schmidt e Cohen 
(2013, p.17-18) acreditam que as plataformas modernas de tecnologia (por exemplo 
Google, Facebook, Amazon e Apple) são mais poderosas do que a maioria das pes-
soas percebe. Para eles, “quase nada, com exceção de um vírus biológico, é capaz 
de se espalhar de forma tão rápida, eficiente ou agressiva quanto elas.”

A marca Amazon, por exemplo, vale bilhões, no entanto, seu valor não está relacio-
nado apenas aos bens físicos que possui (seus servidores e imóveis), mas à quanti-
dade de informações que possui de seus clientes. Outro exemplo é o valor da marca 
Volvo, citado por Nordstrom e Ridderstrale:

Se você pode tocar algo, provavelmente isso não terá muito valor. O 
que tem valor na Volvo, o fabricante de carros que foi adquirido pela 
Ford Motors, não pode ser tocado. As instalações da fábrica não valem 
muito, e a sede da empresa e o depósito na Holanda não são nada 
além de um imóvel. O que tem valor é o intangível – a marca Volvo, os 
relacionamentos, o conhecimento que existe dentro da empresa, os 
conceitos e as ideias. A Ford teve que pagar 6,45 bilhões de dólares 
por tudo isso (NORDSTROM; RIDDERSTRALE, 2001, p.93-94). 

Martins (1999, p.16) explica que o produto Marlboro corresponde a 4 bilhões de dó-
lares dentro do patrimônio líquido da Philip Morris, enquanto a marca Marlboro vale 48 
bilhões de dólares. Segundo ele, mesmo que qualquer terrorista soltasse uma bomba 
em sua principal fábrica de cigarros e diminuísse seu patrimônio, a Philip Morris ainda 
continuaria sendo detentora de "O mundo de Marlboro". Como afirma Toffler (2014, 
p.347), para a civilização da Terceira Onda, a matéria-prima mais básica de todas, e 
que não pode ser exaurida, é a informação.

Do lado dos indivíduos, estes podem acessar uma incrível quantidade de informa-
ções que é amplamente maior do que em séculos passados, além de usar o universo 
on-line para se integrar, compartilhar ideias e informações com outros usuários, estrei-
tar relações e fazer negócios:

As tecnologias de comunicação continuarão a transformar nossas ins-
tituições por dentro e por fora. Cada vez mais alcançaremos pessoas 
muito distantes de nossas fronteiras e grupos linguísticos e nos aproxi-
maremos delas, compartilhando ideias, fazendo negócios e construin-
do relacionamento genuínos (SCHMIDT; COHEN, 2013, p.14).

Como ressalta Galindo (2012, p.5-6), o espaço on-line para comunicação, que não 
é limitado por barreiras geográficas, representa “um espaço de encontros, transforma-
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ções e hibridações a gerar uma nova configuração entre todos os elementos e, segu-
ramente, do próprio espaço”. No espaço enfatizado por Galindo, não há hegemonia 
de uma ou outra instituição específica. Na rede, o poder da comunicação é diluído e, 
portanto, a opinião de um singelo usuário pode ganhar tanta força quanto o pronuncia-
mento oficial de uma empresa. Isso também é reforçado por Schmidt e Cohen (2013, 
p.14) ao mencionarem que o impacto mais significativo da difusão das tecnologias da 
comunicação é justamente a maneira como elas deslocam a concentração do poder 
para longe dos Estados e instituições e as transferem para os indivíduos:

A difusão da conectividade, particularmente por meio de celulares ha-
bilitados para a Internet, é com certeza o mais comum e talvez o mais 
profundo exemplo dessa mudança, mesmo que apenas em termos de 
escala. Para alguns, a representatividade digital será a primeira expe-
riência de poder em suas vidas, permitindo que eles sejam ouvidos, 
notados e levados a sério – e tudo graças a um aparelho que cabe no 
bolso (SCHMIDT; COHEN, 2013, p.14-15).

Schmidt e Cohen (2013, p.11-12) afirmam que a Internet é o “maior espaço sem 
governo do mundo” e que até 2025, a maior parte da população mundial terá saído 
da quase total falta de acesso a informações não filtradas para o domínio de toda a 
informação disponível no mundo por meio de um dispositivo móvel. Se este ritmo for 
mantido, espera-se que a maioria da população da terra, estimada em 8 bilhões de 
pessoas, esteja conectada ao universo on-line.

Todas estas mudanças, primeiro com a sociedade industrial e o surgimento da pro-
dução em massa, depois com a expansão da tecnologia e a informação muito mais 
acessível, têm impacto direto nas definições dos negócios. Como já relatado, antes 
a difusão de informações e mensagens publicitárias permanecia, em grande parte, 
alicerçada nos meios de comunicação de massa. A produção de bens de consumo, 
que teve sua gênese em profissionais pau-para-toda-obra (referindo-se àqueles que 
detinham todo o conhecimento da produção), viu uma mudança com a gênese da so-
ciedade industrial e com o advento das linhas de montagem (especialização de traba-
lhadores), que ficaram famosas a partir de sua implantação na fábrica da Ford Motors.

No entanto, considerando que o processo de fabricação de um bem de consumo 
estava, pelo menos em grande parte, centrado regionalmente (normalmente a região 
de origem do fabricante) e os laços entre fornecedores e fabricantes não se esta-
beleciam em escala nacional ou mundial com tamanha facilidade, novos produtos 
lançados no mercado tinham maior tempo de exclusividade perante os concorrentes, 
que em épocas anteriores eram em menor número, se comparados aos dias de hoje. 
Em outras palavras, era necessário um tempo, até que a concorrência fosse capaz de 
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sintetizar uma ideia pioneira e encontrar matérias-primas e fornecedores específicos 
para fabricar produtos semelhantes ou com melhores recursos do que os primeiros. 
Nordstrom e Ridderstrale (2001, p.24) explicam este cenário:

Se uma empresa tinha uma ideia interessante em 1950, demorava até 
outras a adotarem ou até a descobrirem. As empresas arquetípicas do 
início e de meados do século XX eram empresas como a fabricante de 
vidros de Pilkington, a empresa mineradora sul-africana De Beers e a 
gigantesca americana Xerox. Estas, muitas vezes, tinham até 20 ou 
mesmo 30 anos para explorar globalmente vantagens de seus ativos 
específicos – aquilo que as tornou únicas. Podiam usar um processo 
incremental e sequencial de internacionalização, acrescentando gra-
dualmente uma nação atrás da outra. Após conquistar a Argentina, 
elas passaram para o Peru, e assim por diante. O mundo podia ser 
inexoravelmente dominado.

Fazendo menção ao pensamento de Friedman (2007), o mundo ainda não era 
plano. Nesse ambiente, o marketing podia concentrar seus esforços no produto, isto 
é, em melhores formas de agilizar e reduzir os custos da produção, bem como cuidar 
da logística para sua distribuição e divulgação perante o público-alvo. Considerando 
o bom intervalo de tempo até que a concorrência produzisse bens de consumo seme-
lhantes ou pelo menos parecidos dentro do mesmo segmento, é justificável a comu-
nicação ressaltar os valores tangíveis de cada produto, no caso de um automóvel da 
Ford Motors, a potência do motor, velocidade de arranque, a resistência da lataria, o 
conforto dos bancos etc. Como verifica Markus (2012, p.433), essa foi uma época de 
visões etnocêntricas, pessoais e subjetivas, com espaços para pensamentos como o 
de Henry Ford: “o cliente pode comprar qualquer carro, desde que seja preto.”

A centralização das estratégias de marketing no produto (isto é, na venda) é ob-
servada desde que a publicidade começou a se popularizar e até por volta de 1950, 
tempo em que a produção em larga escala fabricava produtos a todo vapor. Kotler, 
Kartajaya e Setiawan (2010, p.3-4) entendem esta era como a primeira fase do Mar-
keting (o que eles chamam de Marketing 1.0), cujo objetivo “era padronizar e ganhar 
em escala, a fim de reduzir aos máximo os custos de produção, para que essas mer-
cadorias pudessem ter um preço mais baixo e ser adquiridas por um número maior de 
compradores.” Era a época em que o poder ainda estava alicerçado no trabalho braçal 
ao invés do cérebro humano, isto é, força ao invés do próprio conhecimento.

No entanto, esses tempos se passaram e a tecnologia permitiu ao conhecimento 
espalhar-se instantaneamente e internacionalmente. Os clientes tornaram-se mais in-
formados e a concorrência cresceu não apenas na mesma região. A competitividade 
de mercado atingiu seu nível mundial. Se a Dell Computadores passou a ter o poder 
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de escolher qualquer fornecedor do planeta, bem como posicionar seus escritórios co-
merciais, seus centros de desenvolvimento e bases industriais em qualquer canto do 
mundo, a Sony, a Samsung, a Hewlett-Packard e outras empresas também tiveram. 
Nas palavras de Nordstrom e Ridderstrale (2001, p.24-25):

O conhecimento se espalha. A Oticon, empresa dinamarquesa de apa-
relhos auditivos, lançou uma maneira diferente de se organizar –organi-
zação por projetos em vez de hierarquia regular, sem papéis, nova arqui-
tetura do escritório etc. Foi inovadora e imaginativa. Jack Welch, da GE, 
lançou o conceito de uma organização sem fronteiras – transformando a 
baleia em um cardume de golfinhos. Mas não demora muito para essas 
ideias brilhantes serem transferidas para estudos de caso. As empresas 
fazem benchmark. Elas olham seu entorno. As palavras se espalham. 
Outras empresas copiam a Oticon e a GE. Como alguns vírus fatais, 
uma vez que o conhecimento aparece, não pode ser contido.

Em outras palavras, se por um lado cresceu a quantidade de bens de consumo, 
serviços, mercados e concorrência, por outro também acentuou-se o nível de conheci-
mento por parte dos consumidores. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.30) afirmam 
que, “ao longo das décadas, os consumidores se tornaram compradores mais inte-
ligentes.” Não seria difícil imaginar que, diante deste cenário, os planos de mercado 
voltados exclusivamente ao produto já não poderiam mais se sustentar. Os conceitos 
então logo evoluíram “de um nível puramente tático para um nível mais estratégico” 
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.30). Ainda na opinião de Kotler, Karta-
jaya e Setiawan, entre as décadas de 1970 e 1980, o marketing progrediu para uma 
perspectiva voltada ao cliente e seus valores, no intuito de conquistar o seu coração 
(esta era a época do Marketing 2.0). Em seguida, entre as décadas de 1990 e 2000, 
a tecnologia possibilitou ao marketing evoluir para o Marketing 3.0, em que as estra-
tégias de mercado passaram a considerar os humanos como seres plenos, isto é, 
dotados de mente, coração e espírito:

O marketing foi um dos temas mais eletrizantes no mundo dos negócios 
nas últimas seis décadas. O marketing, resumidamente, gira em torno 
de três disciplinas importantes: gestão do produto, gestão de clientes e 
gestão da marca. Na verdade, os conceitos de marketing evoluíram do 
foco na gestão de produtos nas décadas de 1950 e 1960 para o foco de 
gestão de clientes nas décadas de 1970 e 1980. Em seguida evoluíram 
ainda mais e acrescentaram a disciplina de gestão da marca nas déca-
das de 1990 e 2000. A contínua adaptação dos conceitos de marketing 
a diferentes épocas da vida humana é o que o torna tão interessante 
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.29).
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O que estes autores apontam por meio dos três níveis de evolução do marketing 
é que, um dia, os planos de negócio se preocuparam apenas com a concepção e o 
acesso a um produto ou serviço por parte dos consumidores. Nessa época, o ato da 
compra ou da contratação de um serviço representava a etapa final das ações de mar-
keting, sendo que destacar os produtos perante os concorrentes consistia na inclusão 
de componentes extras (diferenciais) a ele. Contudo, ao aliar consumidores mais bem 
informados, a ascensão da concorrência e produtos cada vez mais parecidos, não 
se poderia mais pensar em estratégias de marketing centradas apenas no produto, 
afinal, neste cenário, seus detalhes já poderiam ser copiados em pouco tempo, não 
havendo escassez de informação para o consumidor. O marketing, portanto, teve que 
evoluir para se sustentar neste novo ambiente de negócios, sobretudo com o advento 
da Internet na década de 1990 e da popularização da banda larga e das mídias sociais 
após os anos 2000. Tentar atingir o coração de um indivíduo apenas agregando no-
vas propriedades tangíveis ou melhoramentos tecnológicos já não funcionaria. Para 
Martins (1999, p.23), quando um consumidor vai às compras atualmente, ele busca 
emoção, isto é, procura estilo ao invés de commodities mais baratas e práticas:

O produto é uma roupa qualquer, mas pode ser elegante, chique, casual, 
rebelde, esportiva, sofisticada, romântica, sensual, formal, moderna, des-
pojada, provocativa, clássica. Por que as pessoas pagam cinco vezes 
mais por uma camiseta branca da Calvin Klein do que por um produto 
de mesma qualidade, mas sem marca: Emoção (MARTINS, 1999, p.24)

Yanaze (2011, p.84-85) descreve que muitos autores de livros sobre marketing ain-
da insistem em diferenciar produtos tangíveis e intangíveis, argumentando que os tan-
gíveis são aqueles que podem ser tocados e sentidos (canetas, roupas, alimento etc), 
enquanto os intangíveis são essencialmente serviços (educação, turismo, consultoria 
etc). Este autor reforça que tais definições são limitadas e imprecisas, pois dificilmente 
se encontra um produto que seja totalmente tangível ou completamente intangível:

Um carro é composto por atributos tangíveis – rodas, carroceria, mo-
tor, bancos etc, – e por atributos intangíveis – torque, design moderno, 
status, conforto etc. Um serviço de consultoria, por sua vez, exige atri-
butos intangíveis, como experiência, confiança, competência, solução 
de problemas etc., mas também exige atributos tangíveis, como pre-
sença física de consultores, relatórios bem formatados, equipamentos 
de informática e softwares que agilizam e facilitam as análises entre 
outros (YANAZE, 2011, p.84-85). 

Nordstrom e Ridderstrale deixam claro que hoje, inteligência e intangíveis são os 
dois elementos diferenciadores de qualquer produto ou serviço. Como exemplo, eles 
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citam o setor automobilístico (2001, p.32): “o novo campo de batalha competitivo não 
é a mecânica nem o ar condicionado – são o design, a garantia, os serviços ofereci-
dos, a imagem e os incentivos financeiros.” A venda de um produto, portanto, passa a 
ser uma questão muito mais emocional do que racional.

O valor não está mais no metal ou no motor. Em vez disso, o valor está 
nos elementos intangíveis. Cerca de 70% do valor de um carro reside 
nos intangíveis. O resultado é que o fabricante de carros que mais 
usar força bruta entrará em processo de falência. Fabricar carros não 
é desempenhar tarefas repetitivas, mecânicas, numa linha de produ-
ção. Henry Ford há muito morreu e com ele foram-se os seus métodos 
(NORDSTROM; RIDDERSTRALE, 2001, p.21-22).

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.34), o Marketing 1.0 e o Marketing 2.0 
ainda oferecem certa relevância; o marketing ainda tem a ver com desenvolver a 
segmentação, escolher o segmento-alvo, definir o posicionamento, oferecer os 4 Ps 
e construir a marca em torno do produto; no entanto, as mudanças no ambiente de 
negócios, como recessão, preocupações com o meio ambiente, novas mídias sociais, 
empowerment do consumidor, nova onda de tecnologia e globalização continuarão 
provocando mudanças maciças nas práticas de marketing.

Quessada (2003, p.131) afirma que todo lugar, edifício, móvel, objeto, ferramenta 
ou instrumento, e mesmo todo animal, carrega de um modo ou de outro uma marca 
que diz quem ele é, de onde vem, a quem pertence e o que convém fazer com ele. 
Pode-se, assim, compreender o quanto as marcas escolhidas por um indivíduo dizem 
sobre ele e o quanto os valores dessas marcas tornam-se diferenciais de mercado.

Há variadas opções de celulares, que estão cada vez mais parecidos em termos 
de aspectos físicos e de recursos oferecidos. O que faz um consumidor optar por um 
Apple iPhone, um Samsung Galaxy ou um Motorola Moto X (apenas para citar al-
guns) não é somente suas características tecnológicas, mas os valores emocionais e 
intangíveis que envolvem a marca escolhida. Quando se compra um relógio da marca 
Rolex, deseja-se obter não apenas um bem capaz de mostrar a hora e o calendário; o 
valor do produto também está atrelado ao status de se usar um Rolex.

Quessada afirma ainda que as marcas não apenas definem um indivíduo, mas tam-
bém o caracterizam dentro de um grupo:

As marcas comerciais tornaram-se hoje um fator de agregação pre-
ponderante: em torno delas, magneticamente, constituem-se grupos. 
No reconhecimento e na localização que elas autorizam, a marca e 
sua imagem provocam adesão: produzem acordo; e esse acordo en-
gendra, por sua vez, a constituição de um grupo. A marca gera ao 
mesmo tempo aqueles que devem estar de acordo e aquilo sobre o 
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qual eles o estão; ela cria o objeto e o sujeito do acordo. A marca fabri-
ca o grupo e aquilo que permite a este constituir-se como grupo: uma 
imagem dele mesmo (QUESSADA, 2003, p.137).

Compreende-se assim que a utilização de um Rolex oferece ao seu utilizador não 
apenas um status social, mas lhe permite ingressar em uma comunidade que possui 
um estilo de vida similar ao seu. Novamente, evidencia-se o quanto a venda de um 
bem de consumo ou serviço tem muito de emocional além do aspecto racional.

Martins (1999, p.17-21) afirma que “a marca estabelece um elo com o consumidor 
que vai muito além da qualidade do produto.” O autor prossegue mencionando que as 
grandes marcas têm uma identidade tão bem definida que é possível caracterizá-las 
em poucas palavras. Por exemplo, Coca-Cola: a alegria de viver; Chanel: a beleza 
clássica; Nike: o instinto cosmopolita revolucionário.

Quando Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.30) evidenciam que, a partir da ex-
pansão da tecnologia, entre as décadas de 1990 e 2000, o marketing avançou para 
seu Nível 3.0 – que entende o humano como um ser completo, com mente, coração 
e espírito – eles querem dizer que as empresas influentes do mercado se diferenciam 
pelos valores que defendem e que são percebidos pelos clientes, como já apontado a 
partir dos argumentos de Martins (1999) e Quessada (2003). Isso vai além de oferecer 
apenas benefícios tangíveis ou intangíveis ao consumidor. As empresas que praticam 
o Marketing 3.0 conhecem as dificuldades das sociedades em que estão inseridas e 
tentam ajudá-las a enfrentar seus problemas. Nas palavras destes autores (2010, p.5):

As empresas que praticam o Marketing 3.0 oferecem respostas e es-
perança às pessoas que enfrentam esses problemas [doenças, po-
breza, destruição do meio ambiente] e, assim, tocam os consumidores 
em um nível superior. No Marketing 3.0, as empresas se diferenciam 
por seus valores. Em épocas de turbulência, trata-se definitivamente 
de um diferencial e tanto.

Toffler (2014, p.38) lembra que nas sociedades agrícolas, o homem explorava da 
natureza energias renováveis (ele plantava novamente o que colhia ou cortava, sendo 
que a potência do trabalho estava nos músculos do trabalhador, do animal ou em re-
cursos naturais como sol, vento e água). Após a Revolução Industrial, esse quadro in-
verteu-se, já que as sociedades começaram a extrair sua energia do carvão, da pedra, 
do gás e do petróleo – de combustíveis fósseis insubstituíveis: ou seja, as civilizações 
da Segunda Onda passaram a usar fontes de energia não renováveis. Hoje, com a 
informação acessível a qualquer indivíduo, agredir o meio ambiente, desmatar flores-
tas, poluir rios e extrair da natureza fontes para energia ou produção sem devolver a 
ela estes subsídios são práticas condenáveis a qualquer empresa (valores negativos); 
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quando os consumidores analisam uma marca, eles consideram suas responsabilida-
des socioambientais. Organizações com valores falsos correm o sério risco de perde-
rem a credibilidade na mente dos consumidores, que facilmente compartilham na rede 
mundial de computadores suas opiniões e experiências negativas.

Se uma marca realiza ou patrocina ações como a Campanha do Agasalho, se in-
veste em processos de produção e produtos que agridem menos a natureza, se trans-
fere parte dos seus lucros para a manutenção de um hospital ou se esforça para dar 
mais suporte aos deficientes, ela está sintonizada com o propósito do Marketing 3.0, 
que não se preocupa apenas com a venda de produtos e serviços ou em oferecer 
benefícios exclusivos a um indivíduo, mas sim em ajudar a comunidade, gerando 
inclusive valor para ela própria (propósito de colaboração). O prefácio do livro Marke-
ting 3.0 (de Kotler, Kartajaya e Setiawan) é escrito por Susilo Bambang Yudhoyono, 
Presidente da República da Indonésia entre 2004 a 2014: no início de suas palavras, 
ele cita o conceito de três ondas de Alvin Toffler e argumenta que “hoje, com a huma-
nidade se vendo diante do desafio do aquecimento global, estamos ingressando na 
quarta onda, voltada para a criatividade, a cultura a tradição e o meio ambiente.” Aliás, 
na introdução desse livro, os próprios autores enfatizam a importância da responsabi-
lidade corporativa nessa sociedade com enorme acesso à informação:

Sempre que ocorrem mudanças no ambiente macroeconômico, o 
comportamento do consumidor muda, o que provoca mudança no 
marketing. Ao longo dos últimos 60 anos, o marketing deixou de ser 
centrado no produto (Marketing 1.0) e passou a ser centrado no con-
sumidor (Marketing 2.0). Hoje, vemos o marketing transformando-se 
mais uma vez, em resposta à nova dinâmica do meio. Vemos as em-
presas expandindo seu foco dos produtos para os consumidores e 
para as questões humanas. Marketing 3.0 é a fase na qual as em-
presas mudam de abordagem centrada no consumidor para a abor-
dagem centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem como 
contrapeso a responsabilidade corporativa (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, s.n.).

A responsabilidade social é, portanto, um importante passo para as empresas que 
desejam ter uma imagem positiva na sociedade. Não significa, entretanto, que a co-
laboração social e a sustentabilidade sejam a principal estratégia para uma marca 
solidificar-se. Para explorar melhor esse assunto, o capítulo seguinte desta pesquisa 
estuda conceitos de gestão de marcas e como o investimento em causas sociais e 
sustentabilidade se encaixam para agregar valores positivos a uma marca.
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CAPíTULO 2 – MARCAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

O mercado global está inundado por marcas. Elas acompanham produtos, estão 
em seus rótulos e embalagens, podem fazer parte de fachadas de lojas e de pontos 
de venda, são expostas em comerciais de TV, outdoors, revistas e outras mídias de 
comunicação e algumas são tão fortes que os consumidores aficionados chegam a 
tatuá-las em seus próprios corpos.

Lindstrom (2005, p.120-145) cita que a maçã da Apple é, provavelmente, a tatua-
gem gravada com maior frequência por entusiastas ao redor do mundo. Claro que não 
é fácil para uma marca alcançar o patamar de ser quase considerada uma religião por 
parte do seu público-alvo, no entanto, como este mesmo autor enfatiza, marcas como 
Apple, Coca-Cola e Harley-Davidson estão bem próximas disso.

A Harley-Davidson, a Apple e a Coca-Cola provocaram reações e 
ações de seus consumidores com as quais outras marcas só conse-
guem sonhar. Os adeptos dessas marcas são mais do que apenas 
consumidores – em algum momento, eles se converteram em fiéis por 
inteiro (LINDSTROM, 2005, p.129).

Algumas marcas também são tão populares que denominam a própria categoria do 
produto que representam. Prado e Farinha (2008, p.40) citam o exemplo do Bombril 
para a categoria de palha de aço e da Maizena para amido de milho, embora estes 
autores evidenciem que isso não necessariamente representa uma vantagem à mar-
ca, caso ela não apresente elementos diferenciadores em seus produtos (na hora de 
comprar um band-aid na farmácia, pode-se pedir por qualquer curativo adesivo que 
não seja da marca Band-Aid). Uma marca bem construída, desenvolvida e adminis-
trada pode resultar em alto valor de mercado e rentabilidade, além de consumidores 
fiéis por um longo período. Este capítulo argumenta sobre os benefícios de se investir 
e cuidar das marcas organizacionais, bem como ressalta a importância da identidade 
corporativa e do posicionamento das marcas quem moldam produtos e serviços. Para 
iniciar o tema proposto, apresenta, a seguir, uma reflexão acerca do que é marca.

2.1. Marca

A American Marketing Association (DICTIONARY..., s.d.) descreve o termo brand 
(marca) como: “nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que 
identifique um vendedor de bens ou serviços e o diferencie de outros vendedores."1 
Kotler e Keller (2012, p.258), ao analisarem essa definição, esclarecem que a marca é 

1. Original: “name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service 
as distinct from those of other sellers.” 
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um bem ou serviço que agrega dimensões e que, de alguma forma, os diferencia dos 
concorrentes. Considerando que a marca tem forte apelo visual, a semiótica ajuda a 
entender seu significado em comparação a qualquer desenho ou traço abstrato. Sob 
esta perspectiva, Costa (2011, p.18) explica que a marca representa um signo sen-
sível, que é ao mesmo tempo signo verbal e signo visual. O sentido de signo verbal 
deve-se pelo fato de que a marca circula entre as pessoas e precisa ser designada 
linguisticamente para que possa ser pronunciada, falada ou escrita. Mas a marca não 
pode apenas permanecer sob aspectos audíveis, pois o signo sonoro é volátil e imate-
rial; ela precisa se fixar no espaço visível e em diferentes suportes, o que a caracteriza 
também como um signo visual a partir de seu logo, símbolo e cor. Logo, pode-se dizer 
que a marca é um signo duplo ambivalente.

Mas as palavras são levadas pelo vento. Não são coisas visíveis, pre-
sentes e permanentes em nosso ambiente de signos. Os sons dis-
solvem-se no espaço. As marcas necessitam ser vistas para serem 
lembradas. Necessitam estar no espaço e também no tempo. Olhos 
que não veem... marca que não funciona. [...] Tudo o que vemos e 
conhecemos está caracterizado por uma forma unida a um nome. E a 
marca, enquanto signo, também está (COSTA, 2011, p.25).

Costa (2011, p.19) prossegue argumentando que a função primordial de um signo 
é significar, o que indica que este não é um estado puramente sensorial, mas um 
estado mental. A palavra marca tem sua origem na condição de marcar, sendo essa 
condição genericamente um sinal (uma pegada na areia, desenhos em uma página 
ou uma dobra na página de um livro são apenas sinais). Entretanto, sinais tornam-se 
significativos (tornam-se signos) quando são compreendidos e decodificados.

O que se verifica a partir desses conceitos é que marcas são consideradas signos 
– e não apenas sinais – porque elas são compreendidas, dotadas de significados, 
são capazes de diferenciar produtos e serviços (visualmente e verbalmente) e podem 
permanecer na mente dos consumidores.

Contudo, a função de diferenciação, embora se configure como o conceito essen-
cial de uma marca, não representa o único propósito de sua existência. Em uma refle-
xão mais abrangente que vai além da semiótica, Costa (2011, p.17) evidencia que a 
resposta à pergunta “o que é uma marca?” pode variar conforme a quem se pergunta, 
por exemplo: um fabricante, um jurista, um designer, um sociólogo, um publicitário ou 
um consumidor, sendo que as respostas, além de diferentes, podem ser imprecisas e 
incompletas, e mesmo que se tente encaixá-las para se obter uma descrição completa 
do que é uma marca, ainda assim não é possível esgotar todos os aspectos que as 
envolvem para formar o quebra-cabeça por completo.
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O velho provérbio chinês já o vinha definido: “O todo é mais que a soma 
das partes”. Quanto mais partes se incorporarem a esse todo que é a 
marca, maior será sua complexidade. Não somente porque esteja pre-
sente um número maior de elementos [...], mas porque as interações 
e retrointerações entre todas as partes aumentam a complexidade do 
todo em progressão geométrica. Desde a Revolução Francesa a mar-
ca deixou de ser uma coisa, um signo, para se converter em um fenô-
meno. Não só um fenômeno socioeconômico, político e cultural, mas 
também legal, formal, semiótico etc (COSTA, 2011, p.17).

Semprini (2010, p.26) complementa que “as marcas tornaram-se, em um quarto de 
século, um fenômeno social para todos os efeitos.”

Concordando com essas argumentações, Calder (2006, p.28) menciona que a res-
posta à pergunta “o que é uma marca?” pode ser tão longa quanto a extensão de um 
livro e geralmente varia entre empresas, consultores e autores. Para alguns, marca 
é um posicionamento que relaciona um produto a uma categoria de produtos e o 
diferencia dos concorrentes; outros entendem uma marca como uma promessa da 
empresa aos consumidores sobre os benefícios de cada produto, ou até o valor que 
a marca oferece com relação ao seu custo. No entanto, este autor explica que, fun-
damentalmente, uma marca é um conceito. Os consumidores formam conceitos de 
produtos da mesma maneira que formam conceito de tudo o que experimentam, mas 
no caso dos produtos comerciais, os profissionais de marketing procuram intervir nas 
propriedades e associações que permeiam o conceito do consumidor.

O princípio fundamental de uma marca como conceito também é evidenciado por 
Khauaja e Prado (2008, p.24) quando reiteram que “a marca é mais do que um nome 
utilizado para diferenciar fabricantes de produtos – é um símbolo complexo que repre-
senta várias ideias e diferentes atributos”. Estes autores prosseguem:

A marca assume uma identidade, uma forma de expressão que faz 
parte do cotidiano das pessoas, as quais têm em mente um nome 
ao lembrar de um produto ou serviço e, ao mesmo tempo, represen-
ta o jeito de ser da empresa e seus princípios. Além disso, as em-
presas se utilizam das marcas em suas ações estratégicas para 
melhor posicionar o seu produto ou serviço na tentativa de obter 
sucesso no mercado. É importante destacar que as marcas tam-
bém passam a representar um estilo de vida para quem as usa. 
[...] entende-se que a função central das marcas deva ser a de criar 
referenciais que as credenciem no mercado, dando-lhes sentido, vida 
e dinamismo a tal ponto de poderem estabelecer a preferência pelo 
produto, não só influenciando o consumidor, como também determi-
nando padrões de comportamento (KHAUAJA; PRADO, 2008, p.26).1

1. Este também é o pensamento dos autores Martins (1999) e de Quessada (2003), apresentado em 
argumentações no primeiro capítulo desta pesquisa.
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Calkins (2006, p.1) escreve que “a marca transcende o produto” e concorda que 
“uma marca é um conjunto de associações vinculadas a um nome, sinal, ou símbolo”, 
como, por exemplo, a marca Dom Perignon, que traz à mente comemorações, luxo, 
champanhe, França e algo caro. Estas associações e percepções de valores, segun-
do Calkins, importam muito mais do que verdades absolutas:

Geralmente a questão não é qual produto ou serviço é melhor; a ques-
tão é qual produto ou serviço as pessoas acham que é melhor. Dom 
Perignon é a melhor champanha do mundo? [...] Talvez sim, talvez 
não; entretanto, muitas pessoas acham que sim e as percepções im-
portam muito mais (CALKINS, 2006, p.2).

Para demonstrar a percepção de marcas e os valores que elas transmitem aos 
produtos, Calkins (2006, p.3), como professor da Kellog School of Management, fez 
um experimento com alunos de MBA daquela instituição: primeiramente ele perguntou 
a um grupo de alunos o que esperariam pagar por um par de brincos feitos em ouro 
18 quilates e incrustados com dois diamantes de 60 miligramas; depois fez a mesma 
pergunta a outro grupo de alunos, no entanto, acrescentou que os brincos eram da 
marca Tiffany; para um terceiro grupo, disse que os brincos eram da marca Wal-Mart.

Como resultado, o preço médio dos brincos sem qualquer marca foi de US$ 550; 
com a informação que eram da marca Tiffany, o preço médio aumentou para US$ 873 
(quase 60% a mais), mas quando a informação foi de que eram do Wal-Mart, o valor 
médio caiu para apenas US$ 81, representando declínio de 85% se comparado aos 
brincos sem marca e 91% se comparado aos brincos da Tiffany. O que se destaca 
com esse estudo é que a percepção de “boa qualidade” depende muito mais da ima-
gem que a marca exerce e agrega aos seus produtos do que dos fatores tangíveis 
como o ouro, diamantes e o consumo ostensivo em si.

Os produtos são moldados pelas marcas, portanto, mesmo que os brincos da Tif-
fany e do Wal-Mart sejam exatamente idênticos, aquele que tem o símbolo da Tiffany 
pode ser comercializado com valor superior por esta marca estar associada à requin-
te, luxo, sofisticação e exclusividade (além de ser destinada a consumidores com alto 
poder aquisitivo). Kotler e Keller (2012, p.258) explicam que as diferenças entre pro-
dutos podem ser funcionais, racionais e tangíveis, bem como podem ser simbólicas, 
emocionais ou intangíveis (relacionando o que a marca representa ou significa em 
termos abstratos): no experimento com brincos, desenvolvido por Calkins, fica muito 
claro que a diferenciação entre as marcas e seus aspectos intangíveis (seus valores) 
ditam o valor agregado ao produto.

Se a essência das marcas em diferenciar bens e serviços é percebida há muito 
tempo, somente nas últimas décadas as marcas passaram a integrar os estudos so-
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ciais e serem compreendidas como influenciadoras na cultura, política e sociedade. 
Os resgates históricos apresentados a seguir revelam essa evolução dos conceitos de 
marcas e são importantes para compreender o papel das marcas na sociedade atual. 

2.2. Evolução do conceito de marca

Assim como o marketing – cuja trajetória é apresentada no primeiro capítulo des-
ta pesquisa – as marcas são encontradas em diversas sociedades há muito tempo. 
Kotler e Keller (2012, p.258) lembram que o branding existe há séculos e que os sinais 
mais antigos datam da era medieval na Europa, tempo em que as associações medie-
vais exigiam dos artesãos colocarem marcas em seus produtos para protegerem a si 
e aos consumidores contra produtos de qualidade inferior.

Khauaja e Prado (2008, p.12) explicam que as primeiras marcas artísticas se ori-
ginaram antes de Cristo, quando escultores passaram a assinar seus trabalhos como 
forma de identificá-los. Na Idade Média, a prática de assinar trabalhos foi abandona-
da; entretanto, no período do Renascimento, artistas como Michelangelo voltaram a 
assinar suas obras e isso passou a influenciar a avaliação comercial, o que já revela 
desde cedo o conceito de agregação de valor ao produto a partir de uma marca.

Após o período feudal, com o crescimento das cidades e o surgimento de lojas e 
varejistas, as marcas ganharam ainda mais importância porque elas indicaram a ori-
gem de mercadorias e seus fabricantes. Com a era industrial e a produção de massa, 
a marca tornou-se ainda mais necessária para a diferenciação da concorrência.

Os autores Khauaja e Prado (2008, p.16) prosseguem explicando que, no século 
XX, as marcas passaram a ocupar papel central para acentuar a diferenciação e re-
duzir a importância do preço na decisão de compra. Neste cenário revelou-se a valo-
rização da identidade corporativa e o uso da propaganda como recurso pioneiro para 
disseminar os conceitos das marcas e a formação da imagem das mesmas perante os 
indivíduos. Em 1931, a empresa norte-americana Procter & Gamble criou o primeiro 
sistema de gestão de marcas, estabelecendo uma equipe de gerência responsável 
pela criação do programa de marketing de marcas e de coordenação com as demais 
áreas da empresa, como vendas e manufatura. O chamado modelo clássico de gestão 
de marcas tinha o objetivo de resolver problemas de vendas de forma tática e reativa.

Semprini (2010, p.26) argumenta que é possível identificar quatro fases na evolu-
ção de marcas a partir da metade do século XX. A primeira fase, classificada entre 
1958 e 1973, baseia-se em marcas criadas para diferenciar produtos industriais dos 
produtos do campo ou produzidos artesanalmente, bem como produtos industriais 
anônimos que eram vendidos em bancadas de mercados e vendas em bairros. As 
marcas se instalaram nos supermercados e hipermercados e suas funções eram ex-
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cepcionalmente nomear, identificar e diferenciar produtos; a publicidade pelos meios 
de comunicação de massa se encarregou de tornar essas marcas mais populares.

A segunda fase, provocada pelos choques petrolíferos de 1973 e 1977, marcou 
o desaquecimento no crescimento econômico e provocou crise e estagnação entre 
marcas; embora estas não fossem realmente objeto de crítica, o alvo era a socieda-
de de consumo em geral. Isso perdurou até 1980, com a retomada do crescimento 
econômico e a gênese da terceira fase da evolução de marcas, tempo que Semprini 
(2010, p.28) considera como uma verdadeira transformação no conceito de marcas, 
pois apresentou-se, neste período, um notável desenvolvimento da comunicação pu-
blicitária: se por um lado, as ofertas de suporte de comunicação televisiva e de rádio 
aumentaram consideravelmente, por outro as empresas em pleno crescimento não 
hesitaram em investir em comunicação. Os autores Jacques Séguéla e Oliviero Tos-
cani foram pioneiros ao compreender e escrever que as marcas ultrapassariam as 
fronteiras do consumo e invadiriam o espaço social.

Pela primeira vez, [...]  a marca era muito mais do que um simples 
adjuvante para um produto e serviço e [...] estava se tornando uma 
entidade autônoma de comunicação. Cansado de uma simples comu-
nicação que exaltava esta ou aquela vantagem do produto, o consu-
midor parecia esperar da marca um discurso mais amplo, mais pro-
fundo, mais atraente, mais espetacular. Exatamente nesta época que 
se opera uma importante transformação na lógica do funcionamento 
das marcas. As dimensões que “excedem” a realidade do produto to-
mam a dianteira e tornam-se o núcleo constitutivo da marca, como 
se os consumidores pedissem para serem estimulados, requisitados, 
seduzidos pelas marcas, em vez de serem simplesmente informados 
(SEMPRINI, 2010, p.28-29). 

Khauaja e Prado (2008, p.18) reiteram que o conceito de valor de marca também 
surgiu na década de 1980 e foi estimulado, dentre outros fatores, pela aquisição da 
Kraft Foods pela Philip Morris, por um valor seis vezes maior do que a empresa valia 
no papel: as marcas passaram a ser analisadas com enfoque econômico-financeiro e 
como geradoras de valor para seus proprietários. Os autores destacam outras aquisi-
ções entre empresas a partir de 1980 e citam, com base em pesquisas no Brasil, que:

...as fusões e aquisições realizadas por essas empresas visavam, 
preferencialmente, os bens intangíveis, como as marcas. Isso quer 
dizer que a importância monetária pela qual as empresas são ven-
didas não corresponde, em muitos casos, apenas ao valor dos seus 
edifícios, máquinas, instalações, ou seja, dos seus ativos tangíveis, 
mas representa também o valor dos seus ativos intangíveis, incluindo 
a construção de uma marca que leva anos para ser bem consolidada 
no mercado (KHAUAJA; PRADO, 2008, p.18-19).
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Semprini (2010, p.30), prossegue explicando que o rápido desenvolvimento da co-
municação comercial no final da década de 1980 contribuiu para dar a sensação de 
que as marcas haviam se tornado puros fenômenos publicitários e que poderiam se 
libertar da dimensão produtiva que as havia gerado.

No início da década de 1990, entretanto, houve uma onda de contestações quanto 
aos benefícios de se investir na construção de marcas. Por causa da recessão que as-
sinalou o fim de um período forte de crescimento, que coincidiu com a Primeira Guerra 
do Golfo, a empresa Philip Morris anunciou (em 1993) uma redução no preço do maço 
do Marlboro para competir com marcas mais baratas que estavam tomando merca-
do. O problema disso, como enfatizam Khauaja e Prado (2008, p.22), se deu porque 
o Marlboro era considerado a marca mais valiosa do mundo segundo pesquisas da 
época. Se a Philip Morris, empresa com experiência em construção de marcas, com 
equipe de marketing treinada e que fazia altos investimentos durante anos, sobretudo 
em mídias de massa, viu-se ameaçada por marcas cujo valor atrativo era exclusiva-
mente o preço, o conceito de marca construída por décadas parecia não ter valor.

Voltou então à tona, como explica Semprini (2010, p.30), a discussão entre investir 
em marca às custas do próprio produto, mas isso logo se dissolveu com a retomada 
econômica a partir de 1994 (e que só foi interrompida com a queda da bolsa entre 
2001-2002), bem como o desmoronamento do bloco comunista e o desenvolvimento 
das trocas comerciais internacionais que representaram a globalização de mercado, 
assunto já discutido no primeiro capítulo da pesquisa. Durante esse período as mar-
cas cresceram em alta escala quantitativa e passaram a desempenhar novos papéis.

Khauaja e Prado (2008, p.18) revelam, com base no livro Sem Logo,1 que se em 
1983 as marcas norte-americanas investiram 70% do orçamento de marketing em 
propaganda e 30% em outras formas de promoção, em 1993 a proporção inverteu-se 
para 25% e 75%, respectivamente. Para Semprini (2010, p.32), durante muito tempo a 
publicidade e as embalagens foram as bases da comunicação das marcas, no entan-
to, após a década de 1990 os suportes, técnicas, modos de contato e relações com os 
indivíduos se diversificaram a partir de novas tecnologias e, sobretudo, da Internet. As 
marcas procuraram ampliar sua atuação além da esfera do consumo (bens e serviços) 
para se direcionarem a territórios como o espetáculo, o esporte, a política e a cultura.

A quarta fase da história contemporânea das marcas se estabeleceu a partir da 
virada do século, quando se instaurou novamente a desconfiança em marcas por cau-
sa do estouro da bolsa, da recessão econômica, de atentados e da guerra no Iraque. 
O sucesso da obra Sem Logo, de Naomi Klein, provocou uma onda de escândalo e 
discussão entre especialistas de marca e militantes antimarcas. Para Semprini (2010, 

1. No Brasil, o livro Sem Logo: a tirania das marcas em um planeta vendido, de Naomi Klein, é pu-
blicado em 2002 pela Editora Record. Ele argumenta sobre modos de conduzir pouco aceitáveis das 
marcas, por exemplo, trabalho infantil, deslocamentos, estratégias de manipulação etc.
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p.34), a maior contribuição desse livro foi fazer das marcas um tema de debate públi-
co, pois antes as marcas eram consideradas um assunto técnico sem status definido, 
abordado apenas em livros de marketing e comunicação e que eram pouco interes-
santes para economistas e, menos ainda, pelas ciências sociais.

O que este breve histórico elucida é que o desenvolvimento das marcas passou 
por fases de expansão que foram intercaladas por períodos de retração. Para Sem-
prini (2010, p.35), a expansão das marcas deve ser entendida não apenas quantita-
tivamente (por meio do crescimento do número de marcas e negócios), mas como a 
ampliação do seu papel e sua influência sobre o próprio espaço social.

...pudemos constatar o quanto é importante, quando analisa o lugar das 
marcas no espaço social, distinguir entre poder material das marcas 
e poder simbólico, entre poder econômico e poder de sedução, entre 
legitimidade comercial e legitimidade cultural (SEMPRINI, 2010, p.35).

Após escrever sobre as quatro fases da evolução de marcas a partir da metade do 
século XX, Semprini (2010, p.53-93) apresenta uma análise detalhada sobre o espaço 
estendido das marcas na sociedade pós-moderna. Ele argumenta que as marcas não 
apenas ocupam a dimensão do consumo, mas também da comunicação e da econo-
mia. Os parágrafos a seguir, com base neste estudo, explicam tal perspectiva. 

A dimensão clássica do consumo por muito tempo fez seu papel de acesso ao 
bem-estar econômico para grande parte da população, sendo que em uma fase pos-
terior (1970-1980) ajudou a afirmar o status e a posição social dos indivíduos, isto é, 
afirmar a identidade dos mesmos. Não significa que esses propósitos desapareceram 
por completo, no entanto, as lógicas de consumo parecem agora vinculadas a dife-
rentes aspectos da própria cultura pós-moderna. Em outras palavras, Semprini (2010, 
p.58) identifica cinco dimensões que associam o consumo à pós-modernidade: o indi-
vidualismo, o corpo, a imaterialidade, o imaginário e a mobilidade.

O individualismo refere-se aos desejos e necessidades inerentes ao ser humano, 
como a busca por prazer e felicidade privada, escolhas pessoais e excentricidade. Po-
de-se notar, por exemplo, na indústria alimentícia, um grande número de produtos ela-
borados para consumo individual e gostos mais exigentes, diversificados ou adultos. 
Essa ascensão do individualismo na sociedade pós-moderna é um aspecto detectado 
e explorado pelas organizações, sendo que tal tendência permite às marcas variarem 
seus objetivos e dirigirem-se de forma quase personalizada aos consumidores (por 
exemplo, marcas de comércio eletrônico que enviam ofertas específicas a cada um).

Já o enfoque sobre o corpo é uma dimensão proveniente do individualismo: muitas 
pessoas desejam ter um corpo jovem e saudável, se manter em forma, se alimentar 
melhor e se curar. Para isso, praticam esportes, procuram sessões de massagem, 
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fazem cirurgias plásticas, mantêm uma alimentação controlada, buscam qualidade de 
vida e corpo perfeito. Isso abre espaço para os territórios da beleza, da sedução, do 
erotismo e até da exposição pública do corpo para apreciação, tanto no real quanto 
no social. O corpo feminino e o masculino estão no centro das práticas de consumo.

A dimensão da mobilidade corresponde, em sentido físico ou geográfico, ao prazer 
de se deslocar, de viajar, de fazer visitas e passeios. Mas a mobilidade também pode 
ter aspecto social, profissional e mental. As escolhas profissionais, carreiras e estilos 
de vida não são mais estáveis ou possuem caminhos claramente traçados. Essas 
evidências são bem exploradas por vários segmentos, seja de transportes a fabrican-
tes de celulares e players de música, mochilas, garrafas e até serviços oferecidos via 
Internet, como transferências bancárias, gerenciamento de dados e projetos.

Completando as cinco dimensões que vinculam o consumo à cultura pós-moderna 
encontram-se o imaterial e o imaginário, que estão em devida sintonia com a essên-
cia da lógica de marca. O imaterial revela-se nos anseios dos indivíduos por valores 
como o conforto, bem-estar, emoção, lazer, sociabilidade ou autenticidade enquanto o 
imaginário abre espaço para a fantasia, criatividade, expressão individual, procura por 
sentidos e o desejo de realização de sonhos e projetos pessoais. Estes são conceitos 
compreendidos por muitas marcas, que o usam a seu favor.

Com o entendimento acerca da ligação entre consumo e aspectos da sociedade 
contemporânea, Semprini (2010, p.56) avança para a segunda dimensão que integra 
o espaço das marcas no século XXI: a comunicação.

Não é de hoje que a comunicação está vinculada ao consumo, pois a própria publi-
cidade surgiu tão logo quanto as primeiras marcas nasceram nas sociedades. Não se 
faz necessário apresentar novamente resgates históricos sobre o surgimento de di-
ferentes mídias para comunicação ou a evolução dos aspectos comunicacionais, en-
tretanto, o que vale a pena evidenciar é que as marcas hoje, como Semprini explica:

parecem acreditar que elas podem se libertar definitivamente do pro-
duto e fazer de sua marca um ser puro de comunicação, um criador de 
valor que, graças à magia de uma comunicação bem concebida, po-
deria agregar valor a qualquer produto ou serviço (SEMPRINI, 2010, 
p.72-73).

As marcas não apenas usam os meios de comunicação em caráter excepcional 
para apresentar produtos ou diferenciá-los, mas os entendem como o mecanismo ca-
paz de ser o enunciador de sentido e valores. Com a comunicação, a marca pode es-
tender sua lógica para um número crescente de territórios, como a política, a saúde, a 
educação, o esporte ou o turismo. O valor da publicidade e dos pontos de contato com 
a marca são argumentados adiante neste capítulo, no entanto, é inegável o poder e 
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a influência que a comunicação desempenha sobre marcas que querem competir em 
um mercado tão saturado como o que se observa nas sociedades contemporâneas.

A comunicação que constitui a marca deve, portanto, ser entendida 
não como uma modalidade de funcionamento ou como técnica de di-
fusão, mas como motor semiótico, lógica de seleção, de organização 
e de concretização de um projeto de sentido que é proposto e trocado 
com seus públicos (SEMPRINI, 2010, p.77).

Semprini (2010, p.77) cita a Apple como um bom exemplo de marca que compreen-
de esse enfoque da comunicação e a usa com sucesso: a Apple propõe uma maneira 
diferente de convívio no trabalho e no lazer, sendo que os produtos e tecnologias que 
ela desenvolve são concretizações dessa lógica. A Microsoft, ao contrário, usa um 
registro ultrapassado de publicidade, pois não carrega nenhum projeto de sentido, 
exceto o de dominar o mercado e aproveitar sua posição monopolizante para praticar 
preços elevados e enriquecer ainda mais seu fundador.

A ligação entre marcas, consumo e comunicação é relativamente clara, mas a re-
lação entre marcas e a dimensão econômica é menos estudada, inclusive por econo-
mistas. Como escreve Semprini (2010, p.78): “eles adoram discutir em profundidade 
os indicadores macroeconômicos, mas evocam raramente as marcas, como se elas 
não desempenhassem nenhum papel no andamento econômico.”

Deve-se notar, todavia, que a reputação de uma organização com imagem ruim se 
reflete diretamente no apoio por parte dos seus investidores, como o caso das perdas 
por parte dos acionistas que investiram na marca Parmalat. Crises econômicas e de 
macroambiente – uma queda na bolsa de valores, aumento de impostos ou de taxas 
de câmbio – podem afetar diretamente os negócios das marcas organizacionais e 
vice-versa. Com a globalização de mercado, isso torna-se ainda mais agravante, pois 
as crises em um polo podem atingir investidores e se propagarem para muitos países.

Semprini (2010, p.86-93) menciona um estudo dos economistas norte-americanos 
Franck e Cook (publicado em 2005, chamado The-Winner-Take-All-Society) que reve-
la uma interessante ligação entre comunicação e economia. Tal estudo mostra que o 
entrelaço entre economia, espaço social e lógica de marca permite considerar a noção 
de valor de uma forma desigual, com muito mais concentração na ponta da cadeia.

O que Semprini explica, com base neste estudo, é que na lógica clássica de merca-
do, a remuneração de um trabalhador depende de sua produtividade absoluta, no en-
tanto, isso se difere em um mercado que segue a lógica Winner-Take-All (que poderia 
ser traduzida como “O vencedor leva tudo”), sendo os territórios do espetáculo e do 
esporte os mais atingidos pelo fenômeno: em um time de futebol, dois jogadores po-
dem ter salários extremamente diferentes, mesmo que ambos joguem em nível quase 
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semelhante; em uma megaprodução de Hollywood, uns poucos atores principais ga-
nham valores astronômicos enquanto as remunerações são reduzidas pela metade e 
até pela terça parte para os outros (mesmo que alguns trabalhem mais horas que os 
principais). Este fenômeno, que não é tão recente no esporte e no espetáculo, parece 
estar se difundindo para outros setores, como profissões liberais e ensino superior.

Outra implicação dessa lógica é que o sucesso alimenta o sucesso, logo, uma vez 
no alto, a distância entre outros competidores tende a ser cada vez maior. Por exem-
plo, um cantor que vende milhões de exemplares a cada novo disco tende a se tornar 
um fenômeno midiático que é conhecido até mesmo fora do seu meio profissional.

De fato, como observa Semprini (2010, p.89), um cirurgião não pode operar mais 
pessoas do que o tempo diário lhe permite, no entanto, a quantidade de espectadores 
para o novo filme de Tom Cruise ou o número de CDs de Celine Dion vendidos podem 
ser virtualmente infinitos. O fato do público considerar esses personagens, este ou 
aquele esportista, este ou aquele profissional como talentosos e superiores os trans-
formam em marcas de sucesso; na verdade, qualquer pessoa pode revelar-se como 
uma marca, mas o que Franck e Cook explicam é que, uma vez no topo, as disparida-
des dos demais tendem a ser cada vez maiores.

Zinedine Zidane, David Beckham ou Madonna são também, e sobretu-
do, ícones populares. Seus feitos e gestos, suas escolhas nas roupas, 
seu corte de cabelo são observados em detalhe e imediatamente se 
tornam espetáculos e divulgados para uma audiência globalizada, o que 
contribui para manter sua popularidade e atração. [...] Richard Branson, 
Michael Bloomberg, Arnold Schwarzenegger, Bernard Tapie ou Silvio 
Berlusconi souberam administrar com perfeição essa mistura de talen-
to, espetáculo, imagem e midiatização que é o carburante enriquecido 
dos mercados WTA [Winner-Take-All] (SEMPRINI, 2010, p.90).

Portanto, sob a ótica desse fenômeno, marcas que estão no topo tendem a se dis-
tanciar cada vez mais dos concorrentes, tanto em popularidade como em aspectos  
financeiros. Nota-se, assim, que comunicação e economia estão entrelaçadas.

As análises de Semprini quanto ao espaço social das marcas permitem compreen-
der o papel das mesmas na sociedade e a influência que estas possuem não apenas 
no território do consumo puro e ostensivo, mas também no simbólico e no intangível, 
na comunicação e até na economia. Já o conceito Winner-Take-All dos economistas 
norte-americanos Franck e Cook ajuda a entender porque marcas líderes, como Apple 
e Harley-Davidson, podem se aproveitar de sua liderança e expandir com mais facili-
dade seus mercados para além das categorias que originalmente oferecem produtos 
e serviços. Como menciona Semprini (2010, p.93), a maioria das marcas que era líder 
em seus segmentos há quarenta anos atrás, ainda são hoje.
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Liderança, entretanto, pode ou não estar associada a pioneirismo. Ou seja, marcas 
pioneiras possuem vantagens competitivas porque criam novas categorias de merca-
do; entretanto, a história mostra que marcas pioneiras também podem ser superadas 
e podem perder a liderança. Este é o assunto discutido nos próximos parágrafos.

2.3. A vantagem das marcas pioneiras

Quem entra primeiro no mercado também tem o privilégio de ser o primeiro a ditar 
as regras do jogo. É assim que Carpenter e Nakamoto (2006, p.74-90) iniciam suas 
argumentações a respeito das vantagens de ser pioneiro em uma categoria de pro-
duto. Eles explicam (2006, p.74) que marcas pioneiras podem superar novas marcas 
entrantes durante anos, e até por décadas (exemplos incluem a Coca-Cola e a Levi's).

 Tais autores argumentam que, por princípios racionais, se existir duas marcas e 
os consumidores acreditam que ambas são igualmente atraentes, têm preços iguais, 
estão disponíveis em igual número de lojas, anunciam com a mesma intensidade, 
estes tendem a preferir pela marca pioneira. Para superar uma marca pioneira, novos 
entrantes precisam oferecer algo a mais, gastarem mais agressivamente em propa-
ganda, estarem presente em muito mais lojas ou praticarem preços inferiores: esses 
custos adicionais, entretanto, podem não ser suportados pelos respectivos novos en-
trantes, o que se reflete em vantagem para a pioneira.

A marca pioneira, como prosseguem explicando Carpenter e Nakamoto (2006, 
p.76), pode estabelecer a categoria do produto que atua. A Levi's assim o fez para o 
mercado de blue jeans e possui vantagem competitiva nesta categoria até hoje. Outro 
exemplo é a marca Vaseline para vaselina em gel: ela foi a primeira na fabricação do 
produto e as marcas posteriores da categoria foram comparadas a ela, mas não foram 
consideradas iguais (mesmo que idênticas) simplesmente porque não eram a Vaseli-
ne. Há ainda o caso da marca Xerox, sinônimo da categoria do produto, que, inclusive, 
tornou-se o próprio verbo para a realização do processo de fotocópia.

Marcas pioneiras, se bem divulgadas e conhecidas, são lembradas primeiro na ca-
tegoria em que atuam. Aliás, como afirmam Carpenter e Nakamoto (2006, p.79), se há 
uma marca entrante com produto idêntico ao pioneiro, com posicionamento parecido, 
mas apenas com preço inferior, na comparação entre ambas pelos consumidores, a 
pioneira pode levar vantagem, pois muitos consumidores evitam se arriscar.

Entretanto, os mesmos autores evidenciam que os compradores são hoje muito 
mais experientes e bem informados, possuem percepções bem definidas e escolhem 
com mais cuidado as marcas. Por isso, se a marca pioneira não investe em inovações 
ou não se mantém em destaque no mercado, ela pode, em curto ou longo tempo, ser 
superada por novos entrantes.
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Além do exemplo do band-aid já mencionado no início deste capítulo, Prado e 
Farinha (2008, p.41) citam consumidores que pensam em comprar Bombril da marca 
Assolan e Danone da Nestlê; embora os consumidores se lembrem da marca, isso 
precisa se refletir em compra efetiva para gerar rentabilidade à empresa.

Carpenter e Nakamoto (2006, p.82) citam, por outro lado, três estratégias usadas 
por novos entrantes para superarem marcas pioneiras: primeiro, pode-se rapidamente 
seguir a pioneira assim que ela estabelecer a categoria; caso ela possua recursos li-
mitados, a marca entrante bem capitalizada ocupa as posições em que a pioneira tem 
dificuldades de se impor e obtém, inclusive, as vantagens associadas ao pioneirismo.

Outra estratégia, neste caso quando a marca pioneira já está bem estabelecida no 
mercado, refere-se à diferenciação por parte do novo entrante, que oferece algum tipo 
de valor exclusivo para a categoria. Os autores esclarecem:

Os resultados mostram que a chave para a diferenciação é posicionar 
uma nova entrante longe o suficiente para não imitar a pioneira. [...] 
...quando a entrante posterior oferece uma marca que esteja sufi-
cientemente afastada da posição original da pioneira, os consumido-
res preferem o produto da primeira em relação à segunda. [...] Nes-
se caso, a entrante posterior identificou uma fraqueza associada à 
vantagem da pioneira. Como anteriormente declarado, a chave para 
diferenciação das entrantes posteriores é posicionarem-se distantes 
o suficiente para ficarem longe de serem consideradas imitações da 
pioneira (CARPENTER; NAKAMOTO, 2006, p.85-86).

Outra estratégia apontada por Carpenter e Nakamoto (2006, p.87) é a de inovação, 
em que o novo entrante apresenta inovações em seus produtos e com isso deixa os 
produtos da pioneira para trás na categoria. Se bem planejado e executado, esse novo 
entrante inovador pode reiniciar o processo de aprendizagem por parte dos clientes, 
superar a pioneira e colocá-la como seguidora. 

Verifica-se, a partir das estratégias apresentadas por estes autores, que as marcas 
pioneiras possuem vantagens competitivas nas categorias de produtos que estabe-
lecem, mas não significa que elas não possam ser superadas por novos entrantes. 
Como exemplo, a Diet Coke superou a marca Lirsch que era pioneira na categoria de 
cola diet, e a Gillete assim o fez sobre a marca Star, pioneira em lâminas de barbear.

2.4. Principais desafios do branding

Não há um método linear mais adequado ou melhor para se construir marcas de 
sucesso. Ao contrário, como ressalta Calkins (2006, p.3-4), parece muito simples 
apresentar um bom nome, um logo atraente e um slogan interessante; no entanto, a 
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realidade é que criar e desenvolver marcas são os dois maiores desafios enfrentados 
pelos gerentes. Há dezenas de marcas fracassadas para cada Starbucks e Nike, sen-
do que até estas famosas tropeçam. Branding (termo que pode ser entendido como 
a gestão de marcas por parte das organizações) é mais do que apenas desenhar um 
logo atraente, um slogan de impacto e uma comunicação na TV ou em outros meios. 
Kotler, ao escrever o prefácio do livro Branding, de Tybout e Calkins, menciona no 
quarto parágrafo uma interessante visão da importância do branding:

Branding é muito mais do que dar nome a uma oferta. Branding é 
fazer certa promessa aos clientes sobre como viver uma experiên-
cia e um nível de desempenho completos. Assim, branding requer 
que todos os participantes da cadeia de suprimento – do desenvol-
vimento de produto à fabricação, de marketing à venda e à distribui-
ção – trabalhem para cumprir essa promessa. Isso é o que significa 
“viver a marca”. A marca torna-se a plataforma completa para plane-
jar, desenhar e entregar valor superior aos clientes-alvo da empresa 
(KOTLER, 2006, p.VII).

Há, portanto, muitos desafios em um trabalho que pode levar anos, até que uma 
marca sólida se estabeleça no mercado. Calkins (2006, p.4-8), por meio de um estudo 
realizado com 30 líderes de marca de vários setores em 2003, todos com pelo menos 
cinco anos de experiência, procurou verificar quais eram os maiores desafios em ges-
tão de marcas. Desse estudo, emergiram três desafios principais: "caixa" (questões 
ou restrições financeiras), consistência (conscientização entre todos os membros da 
organização) e saturação de mercado (concorrência elevada).

Com relação ao primeiro desafio (nomeado como "caixa"), Calkins (2006, p.4) ex-
plica que os executivos precisam apresentar às suas empresas resultados financei-
ros a curto prazo; no entanto, as marcas são ativos a longo prazo que, se gerencia-
das adequadamente, podem permanecer por décadas ou até séculos, como Harvard 
(criada em 1636), Moet & Chandon (1743) e Pepsi (1898). Se um gerente é forçado a 
escolher entre investir em marcas a longo prazo ou atingir metas financeiras a curto 
prazo, a maioria escolhe a segunda opção.

Um círculo vicioso ocorre em adotar programas de impacto significativo a curto pra-
zo, como promoção de vendas, para atingir metas de lucro; isso, entretanto, se mal 
planejado pode tornar-se um problema a longo prazo, pois além de provocar respos-
tas por parte dos concorrentes, as expectativas de preço com relação à marca podem 
mudar já que os clientes se habituam aos preços promocionais e esperam sempre 
mais e mais promoções para movimentar as vendas. Se os programas de construção 
de marca são cortados, as marcas podem enfraquecer e perder seu valor. Lidar, por-
tanto, com restrições financeiras de curto prazo é um desafio crítico.
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O segundo desafio destacado por Calkins (2006, p.6) refere-se à consistência, isto 
é, ser capaz de fazer uma organização inteira abraçar a marca e vivenciar seu de-
sempenho ao longo do tempo. Isso também é mencionado por Kotler como parte do 
prefácio escrito para o livro de Tybout e Calkins (transcrito anteriormente nesta página 
em forma de citação direta). Calkins assegura que todas as pessoas que compõem 
a empresa têm impacto direto sobre a marca, desde a recepcionista e o lixeiro até o 
gerente de propaganda e o representante de serviços.

Definir habilmente o posicionamento da marca e desenvolver o port-
fólio ideal de marca são tarefas nobres. Entretanto, se a organização 
não entender, acreditar e apossar a marca – se a mensagem, a marca 
e produto não forem consistentes – a visão permanecerá incompleta 
(CALKINS, 2006, p-.6).

Para exemplificar, o autor cita que a marca Starbucks não fez quase nenhuma pro-
paganda em seus primeiros 30 anos de mercado; ao contrário, foi construída por uma 
série de experiências em suas lojas que tiveram a contribuição da lealdade criada por 
dezenas de interações positivas e dos funcionários. Logo, uma marca não se define 
apenas pela imagem que apresenta em comunicações institucionais ou comerciais, 
mas sim em todos os seus pontos de contato, desde a conversa com a recepcionista 
ou o gerente da loja, as filas para atendimento, os pacotes difíceis de serem abertos, a 
política de gestão interna até o vendedor que reclama para sua família dos descasos.

Kunsch (2006, p.176) também expõe a dificuldade de se relacionar com cada in-
divíduo que faz parte de uma organização, já que cada um deles tem seu universo 
cognitivo, sua cultura e sua visão de mundo. No entanto, como complementa Farias 
(2011, p.59), a história demonstra que as organizações que conhecem melhor as ca-
racterísticas que influenciam seu funcionamento podem ter melhores resultados em 
comparação àquelas que não o fazem, sendo que isso nem sempre é cômodo, já que 
o confronto com a própria realidade pode evidenciar suas fraquezas.

Já o terceiro desafio verificado por Calkins (2006, p.7-8) diz respeito à saturação do 
mercado. Centenas ou milhares de anúncios e promoções bombardeiam os consumi-
dores diariamente, em um enorme número de mídias como rádio, televisão, cinema e 
Internet, com seus inúmeros veículos de comunicação (o crescimento do número de 
mídias e da concorrência é abordado no primeiro capítulo desta pesquisa). As marcas 
precisam encontrar maneiras de se destacar nesse ambiente saturado.

Calkins (2006, p.7) ressalta a importância do posicionamento de uma marca, já 
que marcas fracas e com posicionamento não tão claro são desinteressantes e não 
significam muita coisa. Como exemplo de marcas com posicionamento claro e defini-
do, cita o Wal-Mart, que é conhecido por preços baixos, a Tiffany que é sinônimo de 
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luxo e exclusividade e a BMW que é conhecida por seu desempenho ao dirigir. Como 
exemplo de marca que não possui foco ou é indefinida, o autor cita a Sears (que não 
é particularmente barata e nem de alta qualidade, não está associada a vestuário ou 
ferramentas) e a marca Lincoln, da Ford, que não tem qualquer associação óbvia.

Calkins (2006, p.8) enfatiza que, embora um posicionamento claro seja importante 
e represente um bom início, as marcas também precisam ser criativas para atrair a 
atenção; propaganda se faz necessário e, como argumenta Semprini (2010, p.42), é o 
instrumento privilegiado para a disseminação da marca, mas é preciso também inves-
tir em outros recursos de comunicação e pontos de contato, identificando e executan-
do ideias únicas, criativas e que sejam capazes de atrair a atenção dos consumidores. 
O poder da publicidade e o posicionamento das marcas, dada a importância desses 
assuntos, são discutidos nos tópicos seguintes.

2.5. Publicidade e pontos de contato com as marcas

Para Farias (2011, p.58), em “qualquer categoria que se enquadrem, as organiza-
ções têm uma característica comum: a necessidade de se relacionar com seu público.” 
E na contemporaneidade, é preciso ainda mais cuidado do que em séculos anteriores 
com relação à abordagem e aos relacionamentos, já que, como explorado em tópicos 
anteriores da pesquisa, os consumidores de hoje são bem mais informados do que 
antigamente e podem facilmente comparar marcas e ofertas de produtos.

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.7) concordam que a tecnologia da informa-
ção, crescente a partir dos anos 1990 (sobretudo após os anos 2000) com a Internet e 
a popularização da banda larga, permitiu a interatividade entre indivíduos e grupos e 
possibilitou às pessoas criarem e consumirem notícias, ideias e entretenimento.

Hoje as mídias sociais proporcionam um ambiente colaborativo em que cada vez 
mais consumidores influenciam outros consumidores com suas opiniões e experiên-
cias. Como lembra Carvalho (2011, p.119), as empresas não são avaliadas apenas 
pelo seu patrimônio palpável (tangível), mas também por seus recursos intangíveis; 
logo, o cenário modificou-se estrategicamente, passando de um portfólio de produtos 
(era voltada aos produtos) para um portfólio de reputação e marcas (era voltada aos 
valores). Além disso, já está claro que a concorrência está cada vez mais acirrada e 
que a globalização de mercado, aliada à tecnologia da informação, não propicia que 
um novo produto permaneça exclusivo por muito tempo.

Como alertam Nordstrom e Ridderstrale (2001, p.24-25), o conhecimento se espa-
lha rapidamente, as empresas fazem benchmark (isto é, analisam outras empresas) e 
podem lançar rapidamente produtos muito parecidos. Khauaja (2008, p.78) acrescen-
ta que os varejistas também estão mais capacitados por conta da adoção da tecnolo-
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gia, que lhes possibilita melhor compreender os consumidores e aproveitar o contato 
direto com eles para avaliar marcas, às vezes até mais do que os próprios fabricantes.

Semprini (2010, p.54) escreve que é justamente essa crescente complexidade de 
ofertas, ampliação de sortimentos, aceleração de lançamentos de produtos e o sur-
gimento de novas tecnologias que fazem da presença das marcas uma necessidade 
real. Em meio a tantos produtos tão parecidos, é a marca que pode assegurar o fator 
de diferenciação, capaz de se conectar ao estilo de vida das pessoas e dos grupos.

Este autor (2010, p.72) também evidencia que, afora raras exceções, uma marca 
não teria chance alguma de se impor sozinha sem o suporte de uma estratégia de co-
municação. “Sufocada, afogada em uma oferta excessiva e continuamente renovada, 
ela não conseguiria se fazer conhecer, construir sua notoriedade.”

Para Semprini (2010, p.41), até o início dos anos 1990, a palavra comunicação era 
praticamente sinônimo de publicidade, já que era ela, veiculada pelos meios de comu-
nicação de massa como rádio e televisão, que apresentavam a identidade, os valores 
e as ofertas das marcas. No entanto, esse cenário já se alterou:

Durante muito tempo a publicidade e a embalagem foram as duas 
formas dominantes de comunicação, assistimos agora a uma diversifi-
cação dos suportes, das técnicas, dos modos de contato, de relações 
com os consumidores. Essa relação é obviamente facilitada pelas no-
vas tecnologias e, em especial, pela aparição e pela difusão rápida da 
Internet (SEMPRINI, 2010, p-.32).

Sternthal e Lee (2006, p.127) mencionam que há alguns anos atrás muitos analis-
tas previram o fim da propaganda, em particular na televisão, porque a quantidade de 
mídias se tornou tão numerosa que é difícil a um veículo específico atrair substancial 
atenção. Somado a isso, os consumidores tendem a prestar cada vez menos atenção 
ou confiarem em propagandas. Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.34-35), os 
consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas próprias empresas; confiam 
mais na recomendação de conhecidos, de comentários na Internet (mesmo de pes-
soas desconhecidas) do que em especialistas. Nas palavras destes autores (2010, 
p.35): “os consumidores, em geral, perderam a fé nas práticas de negócios.”

Mas Sternthal e Lee (2006, p.127-128) asseguram que os gastos em propaganda 
ainda estão em crescimento, mesmo com todas essas preocupações; no entanto, tais 
autores deixam claro que isso se deve a uma mudança no cenário da propaganda, 
em que os anunciantes com grandes orçamentos focam seus gastos na construção 
de relacionamento com aqueles que consomem ou defendem suas marcas, a partir 
de diferentes escolhas de mídia que se refletem no surgimento de materiais editoriais 
personalizados e outros veículos de marketing direto, uso de marketing de eventos e 
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outros recursos para contato pessoal, além do crescente e seletivo uso de alocação 
de espaços para produtos. O que se nota é que os pontos de contato com as marcas 
estão cada vez mais diversificados, sendo necessário cuidar de cada um deles.

Pensando no cuidado com os pontos de contato, Lindstrom (2005, p.3-5) afirma 
que uma marca precisa se transformar em uma experiência sensorial capaz de ir mui-
to além do que ela apresenta em termos visuais (logotipo, comunicação visual etc).

Para qualquer marca, propaganda ou solicitação funcionar (e manter-
-se na memória), é preciso abrir espaço de alguma forma dentro do 
sobrecarregado cérebro humano, que [...] gosta de filtrar e descartar as 
informações irrelevantes. A emoção chama nossa atenção por meio dos 
sentidos, que então influenciam nosso processo decisório. As marcas 
que criam uma conexão emocional com os consumidores são muitos 
mais fortes do que aquelas que não o fazem (LINDSTROM, 2005, p.4).

Lindstrom (2005, p.8-14) cita que diariamente os consumidores são bombardeados 
por centenas e, às vezes, milhares de comunicações de massa, incluindo mensagens 
de propaganda, que apelam sobretudo para o visual e o auditivo – apenas dois dos 
cinco sentidos que o ser humano possui. Algumas marcas, entretanto, já perceberam 
que podem explorar os outros sentidos (olfato, paladar e tato) para oferecerem uma 
experiência mais completa de pontos de contato, e com isso se beneficiarem em ter-
mos de lembrança de marca.

No livro Brandsense: segredos por trás das coisas que compramos, Lindstrom 
(2005) apresenta exemplos de empresas que se destacaram no mercado por investi-
rem em experiências sensoriais. Cita a Kellog's, que, ao estudar a ligação entre cro-
cância e sabor do cereal matinal, contratou um laboratório para criar um som preciso 
de crocância e tentar vinculá-lo à marca, ou então um cinema de Chicago, que insta-
lou respiradores do lado de fora do prédio para exalar o cheiro da pipoca meia hora 
antes do filme começar, e contribuir para atrair a atenção dos clientes.

Mais exemplos apresentados por Lindstrom (2005) incluem a marca Chrysler, que 
tem um departamento exclusivo para trabalhar no som das portas dos carros; a marca 
Intel Inside, que tem um toque único e que, ao ser ouvido, claramente traz a marca à 
mente; a Coca-Cola, que desde 1916 possui uma garrafa de vidro com formato que 
até mesmo se cair no chão e for quebrada é capaz de ser identificada; a Disney, que 
por investir em todos os pontos de contato conseguiu uma associação extremamente 
forte com palavras como sonhos, criatividade e fantasia; o chocolate Toblerone, que 
tem formato único e facilmente identificável; o carro Lamborghini, que é o único cujas 
portas podem abrir para cima e a marca Apple, que se apropriou de uma letra do alfa-
beto (a letra “i”) para caracterizar seus produtos (iPhod, iPad, iPhone).
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Lindstrom (2005, p.156) explica que dentre as 200 marcas mais valiosas do mundo 
classificadas pela Interbrand, poucas – menos de 10% – tiram vantagem do potencial 
sensorial e nenhuma ainda pode afirmar que tira proveito dos cinco sentidos (somente 
as religiões podem afirmar isso). No entanto, o autor escreve (2005, p.113) que o obje-
tivo do branding sensorial é criar um vínculo tão forte, positivo e duradouro entre uma 
marca e seus consumidores que estes são capazes de lembrar facilmente das marcas 
e voltar a elas ao mesmo tempo em que pouco notam os produtos dos concorrentes.

A percepção de marca dos consumidores tem tanto valor quanto a 
realidade. Seja a comparação do consumidor entre o longo tempo de 
espera na Internet com as longas filas nas agências, seja a impres-
são de que o vinho tem melhor sabor vedado com uma rolha, seja a 
percepção de que o deslizar de um Rolls-Royce é mais suave quando 
tem cheiro de couro, é essencial que os pontos de contato da marca 
sejam mantidos vivos. Esses pontos de contato devem ser mantidos 
e realçados, visto que são eles que dão à marca sua identidade única 
(LINDSTROM, 2005, p.109).

As argumentações de Lindstrom com relação à preocupação com os pontos de con-
tato de uma marca vão ao encontro à problemática da consistência que Calkins (2006, 
p.6) detectou como uma das três principais dificuldades na gestão de marcas (este 
assunto já foi abordado em páginas anteriores). O que fica nítido com as informações 
apresentadas por esses vários autores é que a marca não pode deixar de realizar co-
municação mercadológica e divulgar sua identidade; no entanto, os investimentos que 
antes concentravam-se exclusivamente na publicidade e nas grandes mídias agora se 
distribuem entre diferentes pontos de contato, lembrando que esses pontos não são 
apenas aqueles vistos em veículos de comunicação, mas sim qualquer abordagem 
entre a marca e o consumidor, seja uma conversa com a recepcionista e o funcionário 
de produção, sejam comerciais, ações promocionais e investimentos sociais. Esta 
também é a percepção de Carvalho, quando explica que: 

A maneira pela qual indivíduos recebem informações sobre a organiza-
ção, suas marcas e seus produtos, depende de todo e qualquer contato 
com eles, seja por meio de experiência direta, dos sentidos, seja por 
representações, como nome, logo, comunicações diversas, indicação. 
Todo e qualquer contato que o indivíduo tiver com a organização ou com 
uma de suas representações contribuirá para a construção do modelo 
mental do indivíduo sobre ela (a imagem) (CARVALHO, 2011, p.127).

É pertinente ressaltar que a comunicação mercadológica não deve ser considera-
da, entretanto, a principal e nem a única abordagem comunicativa das organizações. 
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Kunsch (2006, p.175) concorda que “sem comunicação as organizações não existi-
riam”, pois toda a organização representa “um fenômeno comunicacional contínuo”. 
Tal autora prossegue explicando (2006, p. 186) que as ações de comunicação das 
organizações contemporâneas devem ser muito bem pensadas estrategicamente e 
planejadas com base em pesquisas científicas e análise de cenários, pois é preciso 
uma visão abrangente e integrada de comunicação, capaz de unir o trabalho de rela-
ções públicas diante da comunicação institucional, bem como do marketing diante da 
comunicação mercadológica. O que esta autora deixa claro é que, além de se realizar 
comunicações mercadológicas e se pensar em pontos de contato, é preciso também 
que diferentes setores de comunicação da organização se unam e se esforcem para 
juntos caminharem e adotarem uma comunicação integrada, isto é, capaz de sincro-
nizar marketing, relações públicas e comunicação interna. Nas palavras desta autora:

Relações Públicas abarcaria, pela sua essência teórica, a comunica-
ção institucional, a comunicação interna e a comunicação administra-
tiva. O marketing responderia por toda a comunicação mercadológica. 
[...] Nesse sentido, a área de comunicação deixa de ter uma função 
meramente tática e passa a ser considerada estratégica. Isto é, ela 
precisa agregar valor às organizações. Ou seja, deve ajudar as organi-
zações no cumprimento de sua missão, na consecução dos objetivos 
globais, na fixação pública dos seus valores e nas ações para atingir 
seu ideário de visão no contexto de uma visão de mundo, sob a égide 
dos princípios éticos. Ressalta-se, ainda, que as ações comunicati-
vas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma política de comu-
nicação integrada que levam em conta as demandas, os interesses e 
as exigências dos públicos estratégicos e da sociedade. Isto é, deve 
haver total integração entre a comunicação interna, a comunicação 
institucional e a comunicação de negócios para a busca e o alcance 
da eficácia, da eficiência e da efetividade organizacional, em benefício 
dos públicos e da sociedade como um todo e não só da empresa iso-
ladamente (KUNSCH, 2006, p.186-187).

O pensamento de Kunsch também é o de Farias (2011, p.53-54) quando reitera 
que crises internas e externas, mobilizações sociais, condições econômicas, imagem 
e conceito das organizações e do setor no qual elas atuam afetam diretamente o ce-
nário dos negócios e suas etapas, logo, é importante definir um bom planejamento 
estratégico, capaz de envolver todas as partes que influenciam o desenvolvimento 
da organização e que se refletem em sua identidade. Ainda nas palavras deste autor:

Não se pode esquecer, em momento algum, que organizações bus-
cam resultados efetivos, mensuráveis, que repercutam em aspectos 
como lucro, market share, share of mind, reputação, premiações etc. 
Nada disso deve ser esquecido durante o planejamento das relações 
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públicas. Ao contrário, deve-se entender que todas as ações de de-
terminada organização, sejam de comunicação ou de qualquer outra 
área, integram-se, influenciam-se. Se relações públicas não estão di-
retamente associadas a política como as de vendas, por exemplo, não 
se pode esquecer que imagem, conceito, produto e marca associam-
-se com a percepção da organização e, logo, com os resultados que 
se podem alcançar (FARIAS, 2011, p.59).

Há, portanto, uma complexa e necessária relação do mix de comunicação das 
organizações. Relações públicas (comunicação institucional), comunicação interna 
(comunicação administrativa) e marketing (comunicação mercadológica) devem unir 
forças e caminharem juntos em busca de estreitar o relacionamento com os públicos, 
controlando assim os pontos de contato da marca com todo e qualquer indivíduo.

2.6. Posicionamento e portfólio de marcas

Uma empresa pode oferecer ao mercado um ou mais produtos que são caracteriza-
dos por uma única marca ou então escolher trabalhar com vários produtos e diferen-
tes marcas. A Dell comercializa computadores, projetores, servidores, HDs externos e 
outros dispositivos, todos sob a mesma marca. Já a Procter & Gamble possui dezenas 
de marcas diferentes, como Tide, Pampers, Old Spice, Swiffer e Pringles.

Calkins (2006, p.108-110) menciona algumas empresas que possuem portfólios de 
marcas surpreendentes como a Nestlé, que é a detentora de mais de 8.000 marcas, 
e a Kraft Foods, com 59 marcas diferentes, que faturam $ 100 milhões anualmente. 
Para este autor, as decisões sobre portfólios de marcas são talvez as mais difíceis de 
serem tomadas, além de raramente (ou impossível) serem revertidas ou alteradas; é 
difícil imaginar o impacto no mercado se a Dell, empresa já consolidada, decidir aban-
donar o nome Dell e desenvolver uma marca para cada tipo de produto que oferece.

Escolher adotar apenas uma única marca ou utilizar múltiplas marcas é uma deci-
são que varia de empresa para empresa, sendo que não existe uma estratégia melhor 
do que a outra: cada estratégia possui suas vantagens e desvantagens.

Prado e Farinha (2008, p.55) citam que as empresas que fabricam produtos em ca-
tegorias muito distintas se beneficiam da adoção de múltiplas marcas porque se todos 
os produtos – de alimentos a sabão em pó – utilizassem a mesma marca, isso poderia 
não soar bem e confundir os consumidores. Calkins (2006, p.112-114) acrescenta 
que a vantagem mais óbvia dessa estratégia é que cada marca pode focar em um 
grupo distinto de consumidores e posicionar adequadamente seus produtos nesses 
recortes, não sendo necessário estendê-los além do posicionamento estabelecido (se 
a empresa possuir diferentes marcas na mesma categoria, mas não houver posicio-
namento distinto entre elas, uma marca pode competir diretamente com a outra e tra-
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zer desvantagens para a própria empresa). Trabalhar com um portfólio de diferentes 
marcas também minimiza os riscos de queda de mercado, pois se uma marca não vai 
bem ou é atingida por escândalos, a empresa pode focar em outras de suas marcas.

Assim como a Procter & Gamble, o LVMH Group é um exemplo de empresa que 
adota a estratégia de casa de marcas, pois detém marcas como Louis Vuitton, Donna 
Karan, Moet & Chandon, Dom Perignon, Tag Heuer e Zenith. A marca LVMH Group 
em si não exerce nenhum papel nas estratégias de branding dos seus produtos (nem 
mesmo é marca de endosso para eles). Como vantagem, se a Moet & Chandon ou a 
Zenith um dia entrarem em crise ou precisarem ser retiradas do mercado por qualquer 
motivo, a LVMH Group ainda continuará atuante por conta de suas outras marcas.

Contudo, se uma empresa não administrar com cuidado suas múltiplas marcas, ela 
pode terminar com um grande número de pequenas marcas, sem escala para gerar 
lucros substanciais para a empresa. Calkins (2006, p.113-114) reitera que a adoção 
de múltiplas marcas é um desafio para ser gerenciado em razão de sua complexida-
de, pois cada marca deve se sustentar e tomar suas decisões quanto a preços, plane-
jamento de marketing e outros assuntos. Como cada marca exige um setor específico 
de profissionais, se a empresa não possuir uma cultura empreendedora, tal estratégia 
pode tornar-se extremamente complexa e ineficiente por haver sinergia limitada e foco 
dividido por parte da alta administração da empresa.

Isso já não seria um problema para empresas que utilizam uma única marca, como 
a Dell e o Virgin Group. Há, neste caso, foco total na marca até mesmo por parte da 
alta administração. Além disso, todos os esforços de marketing da empresa apoiam 
esta marca primária. Calkins (2006, p.115) cita a Samsung, que entre 1999 e 2004 
gastou cerca de $ 10 bilhões para vender sua marca, um investimento alto que não 
seria possível se a empresa fosse obrigada a diluir esse valor em marcas individuais.

Outra vantagem da adoção de uma única marca, como verificam Prado e Farinha 
(2008, p.58), é o custo menor ao lançar novos produtos ou serviços, já que não é 
preciso fazer pesquisa em relação ao nome ou ao registro da marca, além de haver 
menos esforços para torná-los conhecidos, pois estes se associam às lembranças 
positivas da marca principal (pode-se citar, por exemplo, novos produtos que são lan-
çados pela Apple ou pela Harley-Davidson, ou a BIC que estendeu sua marca para 
barbeadores e isqueiros). De qualquer forma, essas extensões de marca devem se 
restringir ao posicionamento da marca principal; se a mesma marca estende-se para 
categorias muito distintas e adversas, isso pode resultar, como verifica Prado e Fari-
nha (2008, p.59), em falta de clareza na mente dos consumidores quanto ao propósito 
da marca, o que pode fazê-los esquecer mais facilmente do seus produtos.

As argumentações de Calkins, Prado e Farinha são suficientes para se ter ideia de 
que há muitas decisões importantes a se tomar com relação às estratégias de geren-
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ciamento de uma ou múltiplas marcas em cada empresa, sendo que isso implica dire-
tamente no consumo, na comunicação e na economia, já abordados anteriormente, a 
partir dos estudos de Semprini (2010), como as divisões que compõem o espaço social 
das marcas contemporâneas. Claro que há muito mais aspectos a serem explorados 
sobre portfólios de marcas do que os já mencionados (por exemplo, cooperação entre 
marcas, necessidade de redução ou aquisição de marcas, possibilidade de estender 
ou reduzir o mercado-alvo etc); entretanto, os aspectos explorados já são suficientes 
para se compreender que, independentemente da empresa escolher trabalhar com 
uma ou múltiplas marcas, cada uma delas (ou cada produto) deve ter um posiciona-
mento muito claro e distinto para ser facilmente interpretado pelo mercado-alvo.

Para Tybout e Sternthal (2006, p.11), deve-se entender posicionamento como o sig-
nificado pretendido para uma marca na mente dos consumidores; mais precisamente, 
sua função é articular a meta que o consumidor atingirá ao usar a marca, além de 
justificar por que ela se faz superior a outros meios de realizar a mesma meta.

O posicionamento de uma marca é a sua identidade, que representa, como afirma 
Khauaja (2008, p.80), a pedra fundamental para a estratégia de marca, pois abrange:

...um conjunto de associações que o estrategista de marca procura 
criar ou manter. Uma marca forte deve ter uma identidade rica e clara 
para formar uma imagem sólida e pertinente na mente dos consumi-
dores. Se a empresa for eficaz na construção da sua marca, a percep-
ção dos consumidores, isto é, a imagem da marca será equivalente à 
identidade da marca, representando aquilo que a empresa deseja que 
sua marca signifique (KHAUAJA, 2008, p.80).

Para ficar mais clara a explicação de Khauaja, vale a pena ressaltar que a identidade 
de uma marca representa os sinais transmitidos pela empresa, isto é, seu posiciona-
mento que envolve o uso do seu nome, seus símbolos visuais, sua comunicação, sua 
política de preços e outros aspectos, enquanto a imagem da marca é o resultado (a 
concepção) do consumidor após receber estes sinais (identidade = emissão e imagem 
= recepção). Ao se esperar que a imagem de uma marca seja equivalente à identidade 
estabelecida pela empresa, seu posicionamento não pode ser confuso. Nesse senti-
do, o trabalho de relações públicas dentro da organização tem fundamental importân-
cia, pois como ressalta Farias (2011, p.51), é dele a função de desenvolver um bom 
planejamento, capaz de transformar imagem em reputação, construída a longo prazo 
e por meio de relacionamentos estáveis.

Tybout e Sternthal (2006, p.11-12) citam o exemplo da marca TiVO, quando lançou 
um gravador digital de vídeo em 1999: a empresa de pesquisa Forrester previu que 
até 2005 mais de 50% das residências estariam com o equipamento, pois o produto 
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permitia que os compradores pudessem gravar uma biblioteca de show de acordo 
com suas preferências, utilizassem os botões pausar e retroceder enquanto assistiam 
TV ao vivo e com isso até pulassem comerciais. No entanto, em janeiro de 2005, 
embora os aficionados amassem a nova tecnologia e a recomendassem, apenas 2% 
das residências o possuíam. Tybout e Sternthal apostam que um fator crítico para o 
fraco desempenho da TiVO foi a ausência de um claro posicionamento de marca, pois 
embora esta tenha se posicionado para dar mais poder aos consumidores, nunca fi-
cou claro como e por que realizar essa tarefa; os anúncios não deixaram claro se esta 
tecnologia era semelhante a aparelhos de videocassete, o que o tornava superior a 
outros dispositivos ou o que era o aparelho senão um videocassete.

O que esses autores explicam é que um claro posicionamento deve incluir as metas 
que o cliente espera atingir ao usar a marca ou o produto e por que, em um mercado 
tão saturado, ele é superior (qual seu ponto de diferença) ou deve ser considerado a 
escolha ideal por parte dos consumidores. Semprini (2010, p.39) afirma que parece 
óbvio que a tendência à multiplicação quantitativa e qualitativa da oferta continuará 
crescendo com novos produtos, novas versões e variedades do mesmo produto, no-
vos usos para velhos formatos, novos consumidores e muito mais; isso se reflete em 
problemas de escolhas, de conhecimento, de orientação, de familiaridade e de con-
fiança diante de tantas ofertas que estão sempre se renovando e modificando.

O ponto de diferença de um produto pode ser baseado em benefícios funcionais 
– como a evidente argumentação da marca Gillete, que suas lâminas proporcionam 
um barbear mais rente e confortável – bem como os benefícios emocionais, como o 
conceito de que comer no McDonald's é divertido. Nas palavras de Tybout e Sternthal: 

Diferenciar uma marca em termos de benefícios funcionais é atraente 
porque tais benefícios são relativamente concretos e, assim, podem 
ser comunicados a consumidores e empresas de modo simples e cla-
ro. Entretanto, os benefícios funcionais estão tipicamente vinculados 
a benefícios mais abstratos que fornecem base para se fazer uma co-
nexão emocional com a marca (TYBOUT; STERNTHAL, 2006, p.19).

Tybout e Sternthal (2006, p.20) citam o Starbucks, que oferece um ótimo café e está 
construído em muito mais do que benefícios funcionais, já que seus consumidores, 
além de solicitarem cafés personalizados, podem sentar-se em poltronas confortáveis 
em um ambiente com som de jazz suave ao fundo, o que contribui para a promessa 
da marca de autoexpressão e autoindulgência em um dia descontraído.

Para Semprini (2010, p.48), há tempos os consumidores pararam de se apaixonar 
apenas por novidades, pois estão prontos a aderir a novas propostas caso percebam 
claramente valor imaginário, isto é, a possibilidade da oferta lhes atribuir um sentido:
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Exige-se das marcas comerciais um esforço mais profundo e mais 
complexo. Trata-se de ressemantizar o universo do consumo em sua 
globalidade, de tornar a dar um valor e um sentido ao próprio ato de 
consumir, de saber mostrar às pessoas que consumir pode ser outra 
coisa que a simples aquisição de produtos que necessita ou a renova-
ção de aparelhos no fim da linha (SEMPRINI, 2010, p.48).

Khauaja (2008, p.87) lembra que, em 1991, Stephen King já previu que a deci-
são de compra por parte dos consumidores dependeria mais de atributos intangíveis 
do que benefícios funcionais; ele argumentou que seria necessário construir marcas 
como identidades, com personalidade duradoura e baseadas em uma combinação de 
valores funcionais e emocionais, sendo que os funcionários das empresas deveriam 
ser considerados elementos-chave para a construção de marcas, já que os consumi-
dores, ao selecionarem e compararem marcas, avaliariam todos os pontos de contato, 
incluindo o modelo de gestão e a cultura da empresa (a importância de cuidar e inves-
tir nos pontos de contato de uma marca já foi enfatizada anteriormente).

A construção da identidade de uma marca é inspirada na cultura da 
empresa que a comercializa, isto é, nas crenças e nos valores que re-
gem seu funcionamento, assim como em sua visão e missão. As mar-
cas das empresas mais duradouras tiveram uma missão muito clara e 
consistente ao longo dos anos. Muitas vezes, essa missão iniciou-se 
na própria criação da empresa, e pode perdurar por toda sua existên-
cia. O objetivo é que haja uma simbiose entre a cultura da empresa e a 
marca. Ao mesmo tempo que a identidade da marca é fruto da cultura 
da empresa, a marca espelha a concretização dessa cultura no mer-
cado (KHAUAJA, 2008, p.87).

Semprini (2010, p.55) acrescenta que os consumidores fazem distinção entre as 
marcas capazes de oferecer ideias e sentidos (e que são criativas) daquelas que 
só querem oferecer produtos e serviços sem qualquer originalidade e emoção. Vale 
ressaltar, como este autor explica e como já foi descrito anteriormente neste capítulo, 
que o imaginário e o imaterial representam dois dentre os vários fatores que associam 
o consumo e as marcas ao contexto sociocultural das sociedades contemporâneas.

Khauaja (2008, p.94-96) explica que, embora uma comunidade possa ser formada 
em torno de qualquer marca, é mais provável que ela se forme em torno de marcas 
que possuam uma imagem sólida, um histórico de relacionamento com seus clientes 
e até uma forte concorrência, pois isso eleva a probabilidade dos consumidores fiéis 
defendê-la. Esses mesmos consumidores também exigem de suas marcas uma pos-
tura ética, o que reforça a importância do compromisso com a responsabilidade social 
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e a boa governança para impulsionar o valor das marcas. Estas afirmações vão ao 
encontro de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.16) quando eles afirmam que “as 
pessoas anseiam por marcas responsáveis que sejam responsivas aos consumidores 
e se esforcem para fazer do mundo um lugar melhor.” Nas palavras de Kunsch: 

As ações isoladas de comunicação de marketing são insuficientes 
para fazer frente aos novos mercados competitivos e para se relacio-
nar com os stakeholders ou públicos estratégicos. Estes são cada vez 
mais exigentes e cobram das organizações responsabilidade social, 
atitudes transparentes, comportamentos éticos, graças a uma socie-
dade mais consciente e uma opinião pública sempre mais vigilante 
(KUNSCH, 2006, p.170).

Como exemplifica Khauaja (2008, p.96), o Banco do Brasil investe no esporte e na 
cultura, a Natura preocupam-se com o meio ambiente enquanto a operadora Vivo, por 
meio do Instituto Vivo, apoia e desenvolve projetos de educação e meio ambiente. 
O Instituto Akatu (2013, p.86-87) revela que atitudes de sustentabilidade (não poluir 
o meio ambiente, usar fontes renováveis e evitar desperdícios), bem como atitudes 
de responsabilidade social (como atender com ética o consumidor e contribuir para 
o combate a problemas sociais como fome e pobreza) já não são mais vistos como 
diferenciais de marcas e sim como necessidades ou obrigações das empresas. Ainda 
de acordo com esta pesquisa:

A maioria dos consumidores (53%) concorda que as empresas de-
vem ir além do que é exigido pelas leis, buscando gerar mais benefí-
cios para a sociedade. Outros 28% acreditam que elas devem fazer 
isso, mas apenas na medida em que também lhes traga vantagens 
para seus clientes. Apenas 13% acreditam que as empresas devem 
se limitar a fazer apenas o que a lei as obriga (INSTITUTO AKATU, 
2013, p.50).

Nota-se, com esses dados, que muitos consumidores já exigem de suas marcas 
uma posição social e ambiental. Não basta “pegar carona” na onda do investimento 
social ou ambiental apenas pelo simples propósito de valorizar uma marca, como se 
os consumidores fossem desinformados a ponto de se fidelizarem por uma ou outra 
exposição midiática desses conceitos. O investimento em causas sociais ou nas prá-
ticas de sustentabilidade, como já enfatizado, deve partir do âmago da organização e 
ser cultivado por cada um dos seus setores. Além disso, se os cuidados com o meio 
ambiente e outras abordagens do contato social com a marca já são considerados 
obrigatórios no ponto de vista de muitos consumidores, pode-se então abrir espaço 
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para o olhar em ações ou projetos mais pontuais e com foco em grupos específicos de 
consumidores, sobretudo aqueles que compõem o mercado principal de cada marca.

Algumas empresas já utilizam a estratégia de investir em causas sociais mais pon-
tuais (e que não necessariamente geram alta repercussão midiática), mas que certa-
mente podem contribuir com a agregação de mais clientes fiéis.

Por exemplo, desde 2006 a Avon é patrocinadora de uma iniciativa chamada Viva o 
Vale, um programa de desenvolvimento sociocultural que beneficia oito manifestações 
artísticas em quarenta cidades do Vale do Jequitinhonha, região ao norte do estado de 
Minas Gerais. Como explica um artigo no site Cultura e Mercado (NOVA..., 2006), tal 
patrocínio apoia projetos como o grupo das Lavadeiras do Vale, que cantam músicas 
típicas e com isso preservam e promovem a cultura e a tradição daquela comunidade. 
A Avon, de fato, não poderia deixar de se preocupar com a sustentabilidade em seus 
processos de produção, seu bom atendimento e a contínua sustentação de sua ima-
gem de marca, mas quando ela se dispõe a apoiar atitudes ou projetos específicos em 
seu mercado-alvo e que estão ligadas ao seu negócio principal, mostra que faz mais 
do que a obrigação; mostra que está preocupada com a cultura e a sociedade da qual 
ela faz parte e que, sobretudo, não quer apenas vender produtos, mas contribuir com 
os clientes que lhe asseguram rentabilidade e progresso. 

O pensamento de colaboração mútua entre empresa e consumidores e vice-versa é 
importante porque, como afirmam Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.11), a ascen-
são de consumidores colaborativos altera as estratégias de negócio, afinal, “hoje, os 
profissionais de marketing não tem mais controle total sobre suas marcas, pois agora 
estão competindo com o poder coletivo dos consumidores.” As organizações devem 
então se empenhar em colaborar com seus consumidores; se o retorno para a Avon 
com os investimentos no Vale do Jequitinhonha são mulheres que passam a preferir 
sua marca e a defendem, o investimento financeiro nesta região foi bem empregado.

Blanco (2015) menciona uma pesquisa conduzida pela empresa de consultoria We 
First Branding que evidencia que 76% das pessoas veem com bons olhos o apoio às 
causas sociais, mas que a ideia é fugir do óbvio.

posso usar como exemplo um case bastante interessante da Pedi-
gree, o “Adotar é tudo de bom”. Por meio de um assunto de interesse 
social, a adoção de cachorros abandonados, a empresa conseguiu se 
fixar como referência em projetos que seguem essa linha. A marca já 
era consolidada e, mesmo assim, se preocupou com um tema para o 
qual poderia simplesmente ter fechado os olhos. No entanto, o projeto, 
que acontece em países do mundo inteiro, tornou a Pedigree cada vez 
mais bem vista pelos consumidores e também para aqueles que não 
têm bichos de estimação (BLANCO, 2015).
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Os casos da Avon e da Pedrigree são apenas dois exemplos que ilustram que é 
possível investir em causas sociais alternativas ou mais pontuais (mas que estão liga-
das ao negócio principal e ao mercado-alvo de cada marca), às custas de temas mais 
populares ou que oferecem mais potencial de gerar grande repercussão midiática, por 
exemplo, o combate ao câncer, à fome, o apoio aos atletas paralímpicos etc.

Não significa que essas organizações não divulguem (ou não possam divulgar) 
as ações sociais que patrocinam; no entanto, por se tratar de ações mais pontuais, o 
foco da comunicação de relações públicas e os esforços de marketing para cuidar dos 
pontos de contato com a marca se direcionam a um público restrito, ao invés de uma 
massa que é atingida por grandes mídias, muitas vezes baseando-se a comunicação 
apenas pelo propósito de ganhar mais visibilidade ou fazer autopromoção.

Tendo em vista a incapacidade de esgotar o assunto e focado nos temas que inte-
ressam particularmente ao recorte da pesquisa, este capítulo se aprofundou no signi-
ficado de uma marca, em algumas das principais dificuldades em geri-la, no elo entre 
consumo, comunicação e economia que formam o espaço social dela, nas vantagens 
de ser uma marca pioneira (e nas desvantagens se não houver cuidado em adminis-
trá-las), na importância da publicidade e dos pontos de contato e na necessidade de 
se desenvolver marcas com um claro posicionamento, que se diferenciam por seus 
valores tanto funcionais como intangíveis. O caminho traçado para explicar as marcas 
converge com a trajetória do marketing explorada no primeiro capítulo desta pesquisa 
para constatar a importância de se investir em causas sociais, não somente aquelas 
que são bastante conhecidas ou podem gerar grande repercussão midiática, mas 
também ações sociais mais pontuais ou alternativas, pouco conhecidas, mas que po-
dem estar ligadas ao negócio principal das organizações.

O capítulo seguinte completa este corpo teórico sobre marcas, marketing, publici-
dade e relações públicas porque inicialmente faz uma desambiguação sobre os di-
ferentes termos para se referir aos investimentos corporativos (como marketing so-
cial, marketing de causas sociais, filantropia empresarial etc), depois aprofunda-se no 
propósito e no significado do patrocínio. Antes de ser concluído, o próximo capítulo 
explora as leis de incentivo oferecidas pelo Governo Federal que, como o próprio 
nome pressupõe, refere-se a apoios fiscais para incentivar empresas a contribuírem 
(patrocinarem) causas sociais de diferentes âmbitos.
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CAPíTULO 3 – CAUSAS, PATROCíNIO E LEIS DE INCENTIVO

Termos como responsabilidade social, marketing social, filantropia empresarial e in-
vestimento privado são muitas vezes usados de forma equivocada por organizações e 
profissionais. Este capítulo apresenta uma desambiguação entre os termos, para ser 
capaz de esclarecer qual deles situa-se no foco desta pesquisa. Após essas análises, 
o capítulo apresenta argumentações sobre o que é patrocínio enquanto revela os di-
ferentes tipos de leis de incentivo estabelecidos pelo Governo Federal brasileiro, para 
incentivar empresas ou pessoas físicas a investirem em projetos voltados ao social.

3.1. Responsabilidade social e marketing de causas sociais  

Kotler e Keller (2006, p.712) explicam que a responsabilidade corporativa de uma 
empresa revela-se por seu comportamento apropriado nos âmbitos legais, éticos e 
de responsabilidade social. Ao argumentarem sobre comportamentos legais, estes 
autores enfatizam que os funcionários de uma corporação devem conhecer tanto as 
práticas legais quanto ilegais, antissociais ou anticompetitivas, que permeiam a socie-
dade em que vivem. Como exemplo, eles citam que os vendedores não podem ofe-
recer suborno a agentes de compras ou outros funcionários que influenciam (ajudam) 
o sucesso de uma venda: os funcionários devem estar cientes das leis de seu estado 
ou nação para agirem de acordo com elas. Além disso, qualquer prática ilegal (como 
desvio de dinheiro) pode gerar um impacto muito negativo para a marca, refletindo-se 
diretamente em prejuízos de imagem; uma marca sólida e de credibilidade pode per-
der valores que levaram anos para se firmarem na mente dos consumidores. 

Kotler e Keller (2006, p.712) também explicam que o comportamento ético corres-
ponde à adoção e difusão, por parte da empresa, de um código escrito capaz de guiar 
suas equipes a se comportarem eticamente e legalmente dentro da organização. Eles 
mencionam uma pesquisa de opinião pública, realizada em 1999 pela Environics In-
ternational, a qual descobriu que 67% dos norte-americanos estavam dispostos a ad-
quirir e até boicotar produtos somente com base nos fundamentos éticos das marcas.

Após falarem de comportamentos legais e éticos, Kotler e Keller (2006, p.712) des-
crevem a importância da responsabilidade social e argumentam que os profissionais 
de marketing precisam ter consciência social e se preocuparem com o relacionamento 
com os clientes e públicos interessados. Com base em estudo de Alsop (2002),1 eles 
afirmam que “cada vez mais as pessoas desejam informações sobre o histórico das 
empresas na área de responsabilidade social e ambiental para, com base nisso, deci-

1. Este estudo de Ronald Alsop chama-se Perils of Corporate Philanthropy – Touting Good Works 
Offends The Public, but Reticence Is Misperceived as Inaction, e foi publicado pelo The Wall Street 
Journal em 16 de janeiro de 2002.
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dir de quais empresas devem comprar, em quais devem investir e para quais devem 
trabalhar.” Kotler e Keller (2006, p.713) dizem que além de se preocupar com a res-
ponsabilidade social, as empresas devem saber divulgá-las ou tais ações podem ser 
ignoradas ou vistas com ceticismo pelos consumidores (isto é ainda mais relevante 
para empresas com fama de exploradora, isto é, que não têm fama de “boazinha”).1

Yanaze (2011, p.617) explica que os termos marketing social, filantropia empre-
sarial, investimento social privado, ações de marketing de causa e responsabilidade 
social empresarial (RSE) diferem entre si conceitualmente, mas estes vêm sendo mal 
interpretados ou empregados de forma equivocada por gestores de organizações, 
executivos e, sobretudo, pela mídia. Segundo este autor, dentre os cinco termos, 
aquele que gera mais discussão é o marketing social.

Por isso, Yanaze (2011, p.617-618) deixa claro que marketing social está relaciona-
do ao uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, ideia, 
ou de um comportamento social; ou seja, está vinculado ao planejamento e execução 
de programas de desenvolvimento para a promoção de mudança social, mediante o 
emprego dos conceitos e princípios do marketing comercial.

Já a filantropia empresarial corresponde, sobretudo, a uma doação pontual por 
parte da empresa – sintonizada com princípios humanitários – em que ela não se 
preocupa nem com a forma com que os recursos são utilizados, nem com os impactos 
sociais gerados a partir dela.

O investimento social privado define-se pelo repasse voluntário de recursos priva-
dos, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, para projetos sociais e de interesse 
público, enquanto a responsabilidade social empresarial (mencionada nos parágrafos 
anteriores, a partir de informações de Kotler e Keller) é uma forma de conduzir negó-
cios, tornando a empresa parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social (ela 
ouve os interesses dos diferentes públicos com os quais interage e os incorpora ao 
planejamento de suas atividades para atender não apenas acionistas ou os proprietá-
rios da empresa, mas todos os outros públicos com os quais possui vínculo).

Já o marketing relacionado a causas, de particular interesse a esta pesquisa, pode 
ser compreendido como: 

gestão estratégica que associa empresas e marcas a uma questão 
ou causa social relevante, com benefício para toda sociedade ou para 
ela mesma. Segundo Sue Adkins – diretora de Marketing Relacionado 
a Causas do Business in the Community – o MRC é uma atividade 
comercial na qual organizações públicas da sociedade civil e/ou de 
causas formam uma parceria para comercializar uma imagem, um 
produto ou serviço, buscando sempre um benefício mútuo. Trata-se 

1. Estas afirmações de Kotler e Keller estão em sintonia com resultados obtidos por estudos do Insti-
tuto Akatu (2013). Alguns informações apresentadas por este estudo já foram mencionados no final do 
capítulo anterior desta pesquisa.
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de usar o poder da marca e do marketing nas necessidades da causa 
e da comunidade, para se alcançar um benefício mútuo (YANAZE, 
2011, p.617).

Tanto a marca como as entidades beneficiadas, portanto, lucram. Por um lado, a 
marca ganha pela capitalização de imagem e também por maior incremento de venda 
de produtos e serviços, por outro, as entidades ganham pela arrecadação de recursos 
financeiros. Para Yanaze (2011, p.617), no marketing de causas, as empresas posi-
cionam suas ações de cidadania em prol de alguma causa socialmente relevante.

Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.5) apresentam argumentos muito parecidos com 
os descritos por Yanaze, pois também evidenciam que o ato de fazer o bem por parte 
das organizações revela-se a partir de diferentes terminologias, como responsabilida-
de social das empresas, cidadania empresarial, filantropia empresarial, doações em-
presariais, envolvimento das empresas na comunidade, relações com a comunidade, 
assuntos comunitários, desenvolvimento comunitário, responsabilidade das empre-
sas, cidadania global e marketing social das empresas. Esses autores preferem o uso 
do termo responsabilidade social das empresas (RSE), já que ele se refere ao com-
promisso, por parte da organização, de melhorar o bem-estar da comunidade a partir 
de práticas e contribuições discricionárias provenientes dos recursos da organização.

De acordo com Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.6), os indícios das últimas décadas 
apontam aumento das contribuições empresarias com vistas ao patrocínio de causas 
sociais, maior transparência das empresas nos relatórios sobre iniciativas de respon-
sabilidade social, estabelecimento de normas de condutas sociais, além de mudanças 
de atitudes em relação às contribuições para causas sociais, que deixam de ser vistas 
como obrigações e passam a ser encaradas como estratégias.

Para se ter uma ideia, a Cone Communications e a Echo (2013, p.19), em pesquisa 
envolvendo 10.000 indivíduos pesquisados no Canadá, Brasil, Reino Unido, Alema-
nha, França, Rússia, China, Índia, Japão e Estados Unidos, apontam que 91% desses 
entrevistados se dispõem a mudar de marca para dar preferências àquelas que se 
associam a uma causa social. Fazer o bem à sociedade, portanto, pode atrair consu-
midores e fazer da marca uma entidade admirada.     

A Fortune publica uma lista anual das “Empresas Mais Admiradas do 
Mundo” (World's Most Admired Companies), em que a responsabilida-
de social é um dos oito atributos a serem considerados por executivos 
de empresas e por analistas de títulos mobiliários incumbidos de ava-
liar as concorrentes (KOTLER; HESSEKIEL; LEE, 2012, p.13).

Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.19) identificam seis grandes iniciativas que podem 
abarcar a maioria das atividades que se relacionam à responsabilidade social das 
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organizações, sendo três delas desenvolvidas e gerenciadas pelas funções de mar-
keting da empresa, e as outras três, por outras funções, como as áreas de relações 
com a comunidade, recursos humanos, fundações e operações. As distinções entre 
termos apresentadas por estes autores estão em sintonia com as desambiguações 
explicadas por Yanaze (2011), que já foram mencionadas em parágrafos anteriores.

Com relação às três iniciativas sociais coordenadas por outras áreas além do mar-
keting da empresa, Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.20-21) citam primeiramente a 
filantropia empresarial, em que as empresas fazem contribuições diretas para insti-
tuições filantrópicas ou para causas sociais, quase sempre na forma de concessões, 
doações ou serviços; depois citam o voluntariado da força de trabalho, em que as 
empresas estimulam os empregados ou parceiros de varejo e/ou as franqueadas a 
trabalharem como voluntários nas organizações e causas comunitárias locais; por fim, 
citam uma terceira iniciativa chamada práticas de negócio socialmente responsáveis, 
que se refere aos esforços das empresas em adaptar e conduzir práticas e investi-
mentos para melhorar o bem-estar da comunidade e proteger o meio ambiente.

Quanto às três iniciativas sociais relacionadas com o marketing das empresas, 
Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.19) citam primeiramente o que chamam de promoção 
de causas, em que as empresas podem oferecer fundos, contribuições em bens e/ou 
serviços e outros recursos empresariais para promoções, objetivando com isso elevar 
a conscientização e o interesse em relação às causas sociais, apoiar o levantamento 
de fundos ou então a participação e o recrutamento de voluntários: neste tipo de ini-
ciativa, a empresa pode iniciar e coordenar a promoção por conta própria, pode ser 
parceira importante nesse esforço ou pode ainda ser um dos patrocinadores.

Um exemplo de promoção de causas, nesse caso citado por Kotler e Keller (2006, 
p.716), é o programa Dê o Dom da Visão, da empresa Lens Crafters, em que suas 
campanhas beneficentes de cuidados aos olhos já proporcionaram gratuitamente 
diagnósticos de visão, exames de vista e óculos a mais de 3 milhões de pessoas ne-
cessitadas, em diferentes regiões do mundo.

A segunda deste tipo de iniciativa, segundo Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.20) – e 
que, aliás, já foi explicada em parágrafos anteriores a partir de informações de Yanaze 
(2011) – é o marketing associado (ou relacionado) a causas, em que a empresa vin-
cula doações em dinheiro ou em bens e/ou serviços à venda de produtos ou a ações 
praticadas pelos consumidores, sendo que esta é normalmente uma oferta por tempo 
limitado, para um produto específico ou para uma determinada instituição filantrópica.

Kotler e Keller (2006, p.714), por exemplo, destacam o pioneirismo da American 
Express, que durante sua campanha em 1983 para restaurar a Estátua da Liberda-
de, chamou a atenção do público por contribuir com 1 centavo a cada transação de 
cartões de crédito por parte de seus clientes e 1 dólar a cada novo cartão que emitia: 
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se, por um lado, esse tipo de patrocínio gerou uma doação de 1,7 milhões à fundação 
responsável pela restauração da estátua, por outro lado as transações da American 
Express subiram 30% neste período e a emissão de novos cartões, 15%. Nota-se, 
neste caso, que a empresa forma parceria com uma organização sem fins lucrativos 
e cria uma relação benéfica para ambas as partes.

Há ainda uma terceira iniciativa social relacionada ao marketing das empresas que 
Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.20) chamam de marketing social das empresas. Esta 
se refere ao apoio, por parte da empresa, no desenvolvimento ou implementação de 
uma campanha de mudança de comportamento com o objetivo de melhorar a saúde 
pública, a segurança, o meio ambiente ou o bem-estar da comunidade (por exemplo, 
a conscientização para economizar água em tempos de crise hídrica ou a conscienti-
zação para não usar o celular ao volante, evitando-se muitos acidentes).

A maioria das iniciativas sociais sob o guarda-chuva da responsabili-
dade social das empresas se enquadra em uma das [seis] categorias. 
Embora haja pontos em comum entre cada uma dessas iniciativas, 
[...], cada uma tem características que as distinguem das demais. As 
promoções de causas se diferenciam pelo fato de apoiarem a cau-
sa por meio da conscientização da comunidade e da oferta de con-
tribuições. O marketing associado [relacionado] a causas é o único 
no sentido de que suas doações se vinculam à venda dos produtos 
ou outras ações dos consumidores. O marketing social das empre-
sas sempre se concentra no propósito de influenciar uma mudança de 
comportamento. O voluntariado comunitário envolve doação do tempo 
dos empregados, de franqueados e de parceiros de varejo em apoio 
a uma causa local. A filantropia empresarial é a “emissão de cheque” 
ou a contribuição em bens e/ou serviços da empresa. E as práticas de 
negócio socialmente responsáveis, como o nome sugere, é a doação 
de práticas de negócios discricionárias e execução de investimentos 
voluntários que ajudam a melhorar o bem-estar ambiental e comunitá-
rio (KOTLER; HESSEKIEL; LEE, 2012, p.39).

Em termos gerais, essas seis iniciativas classificadas por Kotler, Hessekiel e Lee 
(2012), que ao encontro às explicações de Yanaze (2011), independente dos nomes e 
de seus focos específicos, convergem para o objetivo fundamental de contribuir com 
o desenvolvimento social ou em prol de alguma causa social. O que se pode com-
preender a partir dessas explicações é que há diversos caminhos para se investir em 
questões sociais ou ajudar entidades e suas causas; cabe, portanto, a cada empresa, 
de acordo com seu foco e seus recursos, escolher a que mais lhe parece adequada.

Várias causas sociais podem se encaixar no escopo das estratégias de investi-
mento por parte das organizações, sejam elas temas populares ou pouco difundidos. 
Cita-se, por exemplo, o combate à pobreza e à fome, apoio ao tratamento de doenças 
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como o câncer e diabetes, suporte a deficientes, apoio a iniciativas socioculturais em 
comunidades de baixa renda etc. Nas palavras de Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.5):

As causas apoiadas com mais frequência por essas iniciativas são as 
que contribuem para a saúde (prevenção da AIDS, detecção precoce 
do câncer de mama, imunizações oportunas); segurança (educação 
no trânsito, prevenção de crimes, direção segura); educação (alfa-
betização, computadores para escolas, educação de portadores de 
necessidades especiais); emprego (treinamento no emprego, práticas 
de contratação de pessoal, localização de fábricas); meio ambiente 
(reciclagem, eliminação do uso de produtos químicos tóxicos, redução 
das embalagens); desenvolvimento comunitário e econômico (finan-
ciamentos imobiliários com juros baixos); outras necessidades e ex-
pectativas humanas básicas (alimentação, habitação, proteção dos di-
reitos dos animais, exercício de privilégios de voto, antidiscriminação). 

Com relação a estratégias administrativas, Kotler e Keller (206, p.716) explicam 
que as empresas podem escolher três caminhos para investir em ações de causas 
sociais: apropriar-se de uma causa e criar uma organização nova para desenvolver 
atividades relacionadas à causa, aderir a uma causa já existente ou aderir a uma cau-
sa existente, mas identificar o programa por meio de uma marca própria.

A ligação implícita com uma causa já existente ajuda as empresas a 
complementar sua imagem de marca com associações específicas, 
“emprestadas” ou “transferidas” de uma causa. A criação do próprio 
programa pode ser útil quando a empresa está tentando, por meio de 
apelos emocionais e de imagens, aumentar as associações que os 
consumidores já fazem com ela. A ligação explícita com um programa, 
por sua vez, une as vantagens dos dois métodos anteriores, pois per-
mite estabelecer uma forte conexão com uma causa já existente, mas 
ao mesmo tempo manter uma identidade distinta (KOTLER; KELLER, 
2006, p.716). 

Schmidt (2011, p.96) explica que a necessidade de aceitação pública fez as em-
presas passarem a associar atributos considerados imprescindíveis para a imagem 
das organizações, como reputação corporativa e sustentabilidade. No entanto, tais 
valores passaram a ser ambicionados e buscados a qualquer custo, como se fossem 
âncoras para solucionar problemas que há anos elas carregam, a ponto de nem ima-
ginarem com que recurso ou a que custo podem obter sucesso. A exposição midiática, 
então, passou a ser vista como uma potencial solução para a agregação de valores:

Interesses iguais, de ambos os lados, levaram tanto empresários 
quanto os novos comunicadores a acreditar que a imagem empresa-
rial pode ser construída com base no intenso relacionamento com a 
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mídia, e que sua repercussão no noticiário é capaz de formar a ima-
gem empresarial desejada (SCHMIDT, 2011, p.101).

Yanaze (2011, p.577) complementa explicando que responsabilidade social, em-
presa cidadã e respeito ao meio ambiente são expressões muito em moda nos últimos 
anos. Para este autor (2011, p.578), a exigência, por parte de consumidores bem in-
formados, ao apoio e soluções a problemas sociais exerce muita pressão sobre pode-
res públicos e empresas, que são cada vez mais avaliadas não só pela qualidade de 
seus produtos e serviços, mas também por suas atitudes éticas de respeito humano e 
ao meio ambiente. Contudo, é o investimento adequado e transparente (não apenas 
para fins midiáticos) que as empresas deveriam buscar para obter imagem de empre-
sas cidadãs, com papel ativo na preservação da natureza e no bem-estar social.

....uma vez que existe essa expectativa, cada vez mais generalizada 
no mercado, cabe a todo empreendimento considerá-la obrigatória em 
seus inputs, a fim de atendê-la com seus outputs. Isso porque já está 
sobejamente provada a crescente tendência dos consumidores de 
considerar a responsabilidade social e ecológica das empresas como 
valor intangível, o que poderá influir decisivamente na preferência ou 
rejeição dos produtos por elas oferecidos (YANAZE, 2011, p.578).

A Cone Communications e a Echo (2013, p.34-35), a partir de uma pesquisa com 
10.000 indivíduos no Canadá, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Fran-
ça, Rússia, China, Índia e Japão, revela que mais de 62% dos usuários de redes 
sociais utilizam estes canais para se envolver com as organizações, sendo que 34% 
compartilham informações positivas sobre essas organizações e suas atividades, 
29% usam redes sociais para aprender mais sobre organizações especificas e suas 
atividades e 26% usam as mesmas redes sociais para compartilhar informações ne-
gativas sobre as empresas.

Outro dado interessante (2013, p.8) é que apenas 6% dos consumidores acreditam 
que as empresas existem apenas para ganhar dinheiro e somente 13% dizem que elas 
podem exercer papel limitado na sociedade. Para 21%, as empresas devem apoiar 
questões sociais ou ambientais doando produtos ou serviços, dinheiro ou voluntários; 
para 29% elas devem não apenas apoiar questões sociais, mas também defender as 
questões sociais e ambientais, aumentando a conscientização e doação de produtos, 
serviços, dinheiro e voluntários; e para maioria dos entrevistados (31%), as empresas 
devem mudar a maneira como operam e se alinharem com as necessidades sociais e 
ambientais dos lugares em que operam.

Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.8-10), em concordância, afirmam que as empresas 
devem deixar a abordagem tradicional ou antiga, que entende o investimento em cau-
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sas sociais como obrigação, para progredirem a uma nova abordagem, que incorpora 
esses investimentos sociais ao próprio objetivo da empresa. De acordo com estes 
autores, antes da década de 1990, as empresas tendiam a decidir quais questões 
sociais apoiar com base em temas que refletiam pressões emergentes (isto é, fazer o 
bem para parecer bem, com temas que estavam “em moda”):

Curiosamente (considerando nossa situação atual), tendia-se mais, de 
um lado, a evitar questões que pudessem ser associadas a produ-
tos do negócio central (core business), o que poderia ser interpretado 
como servir aos interesses próprios e, de outro, a manter-se afastado  
de questões sociais importantes e, em geral, controversas, como a 
AIDS, com base no entendimento de que essas questões seriam mais 
bem manejadas pelo governo e por entidades especializadas, sem 
fins lucrativos. As decisões referentes a questões a apoiar e organi-
zações a patrocinar também eram mais influenciadas pelas preferên-
cias (e desejos) da diretoria e do conselho administrativo que pelas 
necessidades de apoiar objetivos e alvos estratégicos das empresas. 
Ao desenvolver e implementar iniciativas específicas, a regra prática 
poderia ser descrita como fazer o bem da maneira mais fácil possível, 
(do good as easily as possible), o que resultava na tendência de emitir 
um cheque (KOTLER; HESSEKIEL; LEE, 2012, p.8-9).

No entanto, como explicam Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.9-10), a partir da déca-
da de 1990, muitas empresas voltaram-se para um novo modelo de contribuição, ado-
tando uma nova abordagem estratégica que influenciou a maneira como as empresas 
escolhiam questões a apoiar, como concebiam e implementavam seus programas e 
como avaliavam os resultados de suas contribuições.

Para esses autores (2012-p.10), hoje as decisões refletem a preocupação cres-
cente de dar-se bem e fazer o bem, em que as empresas concentram o foco em 
poucas áreas estratégicas, porém mais compatíveis com os valores da empresa: elas 
escolhem questões sociais capazes de promover os objetivos das empresas e se re-
lacionarem aos seus produtos centrais (core products) e seus mercados centrais (core 
market); elas apoiam questões sociais aptas a oferecer oportunidades para atender 
aos objetivos de mercado, como aumentar a fatia de mercado, intensificar a pene-
tração no mercado ou construir a identidade de marca almejada; elas avaliam quais 
questões sociais a investir, com base no potencial de lhes proporcionar apoio em 
tempos de crise empresarial ou mudança na política nacional; elas podem envolver 
mais do que um departamento no processo de seleção, de modo a lançar bases para 
implementação dos programas e, acima de tudo, assumem questões sociais impor-
tantes para a comunidade, para os clientes e os empregados.

Verifica-se, portanto, que essa abordagem capaz de entender o investimento em 
causas sociais como parte do objetivo e do modelo de negócio da empresa, assim 
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mais ligado ao seu negócio principal, pode refletir-se em muitos dos benefícios alme-
jados, como os próprios Kotler, Hessekiel e Lee evidenciam (2012, p.11), em aumento 
de vendas e de fatia do mercado, reforço de marca e melhoria de imagem institucio-
nal, aumento da capacidade de atrair, motivar e reter empregados, redução de custos 
operacionais e aumento de atração para investidores e analistas financeiros.  

Claro que algumas organizações ainda usam a abordagem tradicional (ainda com-
preendem o investimento em causas sociais como obrigação) e assim tentam “pegar 
carona” nesse movimento de responsabilidade social apenas para se beneficiarem.

 Markus (2012, p.24) explica que “entre o discurso e a prática há anos-luz de hi-
pocrisia e subterfúgios”, afinal, surgem, por exemplo, “de todos os lados programas 
ambientais. Se um marciano chegasse a Terra neste instante, talvez julgasse que aqui 
temos uma extrema preocupação com o meio ambiente.”

Faz-se entender assim que os benefícios em investir em causas sociais podem 
contribuir com a valorização das marcas, no entanto, ainda podem existir empresas 
oportunistas que se aproveitam desse ambiente apenas para tentar autopromoção, 
isto é “se valer de ações sociais para esconder suas mazelas” (MARKUS, 2012, p.25).

Assim também aponta Baldissera (2011, p.184-185) ao explicar que, em resposta 
à pressão exercida pela sociedade quanto à responsabilidade corporativa, algumas 
organizações assumem atitudes que parecem mais responsáveis enquanto outras 
(acreditando o autor que seja ainda em menor número) realmente estão realizando 
importantes esforços para que a ideia de responsabilidade social empresarial seja 
parte da filosofia e dos pressupostos básicos da organização.

Este autor destaca o termo "parece” em suas argumentações porque considera que 
boa parte das ações de responsabilidade social não passa de mera ação para atender 
à legislação vigente ou mesmo que é algum tipo de compensação por danos causa-
dos pela organização, seja no âmbito social, ecológico, cultural ou econômico ("para 
esconder mazelas", como disse Markus). Baldissera ainda prossegue:

Outro aspecto revestido dessa maquiagem do parece é o fato de que 
muitas das ações e/ou projetos realizados por várias organizações 
(que, poderiam ser definidos como ações/projetos de responsabilida-
de social) não passam de ações/projetos estratégicos de comunicação 
de marketing. Nessa direção, com diferentes intenções, como as de 
autopromoção, visibilidade, imagem-conceito e/ou aumento do capital 
simbólico, parte das organizações investe valores elevados para divul-
gar o que dizem ser suas ações/projetos de responsabilidade social. 
Há casos, inclusive, em que os valores investidos em divulgação são 
superiores aos investidos na ação/projeto propriamente dito. [...] As 
formas mais comuns empregadas nesse processo são: campanhas 
institucionais; eventos; participação em concursos que premiam as 
organizações como “melhores” ações/projetos de responsabilidade 
social; publicação de balanços sociais; divulgação em sites; produção 
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e distribuição de folheteria e revistas e envio de informações para a 
imprensa (BALDISSERA, 2011, p.184).

Em suas argumentações, Baldissera não quer dizer que as organizações não po-
dem ou não devem divulgar suas ações ou seus projetos de responsabilidade social. A 
questão está no uso leviano de um discurso oportunista, em nome da responsabilida-
de social, apenas usando a repercussão midiática para obter autopromoção e se so-
bressair com valores positivos perante outros. Baldissera (2011, p.185) menciona que 
a essência da responsabilidade social é o contrário desse caráter oportunista, proje-
tado apenas com a intenção de usar comunicação e marketing para autopromoção:

A responsabilidade social empresarial não está, pois, no marketing, e 
não se trata da simples estratégia de visibilidade e imagem-conceito. 
Tampouco consiste em discurso organizacional. A responsabilidade 
social empresarial é inerente à gênese da organização, fundamen-
to basilar do ser/existir organizacional. Assim, como fundamento filo-
sófico da organização, tende a atualizar-se em sua postura sobre si 
mesma e perante sua alteridade, traduzindo-se em percepções, apre-
sentações, ações, projetos e comportamentos, dentre outras coisas. 
Instituída na organização, a responsabilidade social macula todo seu 
ser/existir, de modo a comprometer a organização com todos os de-
mais sistemas, tais como o social, o cultural, o ecológico, o político e o 
econômico (BALDISSERA, 2011, p.88).

O que essas argumentações mostram é que há uma grande diferença entre organi-
zações que incorporam a responsabilidade social no âmago de suas bases daquelas 
que apenas a colocam dentro do marketing com intenções meramente oportunistas, 
mercadológicas e de autopromoção, com base em exposições midiáticas e massivas.

Kunsch (2006, p.36) aconselha que “ser transparente passou a ser um imperativo 
para as organizações contemporâneas” enquanto Oliveira (2011) corrobora com esse 
ponto de vista, pois explica que:

...as políticas de comunicação da organização devem contribuir em ní-
vel crescente para o exercício da cidadania, de modo a entender o pa-
pel dos grupos sociais e promover aproximação com eles, valorizando-
-os em seus diferentes papeis de agentes sociais. Afinal, elas próprias 
constituem-se, também, atores sociais (OLIVEIRA, 2011, p.84).

 O que fica claro com os estudos e pesquisas apresentados é que o investimento 
em causas sociais não pode ser mais visto como uma obrigação ou apenas uma ten-
tativa de marketing com meros fins de autopromoção, a partir do uso dos espaços e 
das repercussões pela cobertura da mídia. Os consumidores hoje esperam das em-
presas mais do que ganhar dinheiro; esperam que elas contribuam com a sociedade. 
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Logo, as empresas que são capazes de incorporar isso ao seu modelo de trabalho po-
dem destacar-se de concorrentes e agregarem uma imagem positiva às suas marcas.

Com a clara evidência da importância do investimento em causas sociais e da de-
sambiguação dos diferentes termos que sustentam a responsabilidade social das em-
presas, este capítulo prossegue com a diferenciação entre patrocínio e doação, para 
depois estudar as várias leis de incentivo oferecidas pelo governo brasileiro.

   
3.2. Patrocínio

Para Rossi e Matias (s.d.), o ato de patrocinar corresponde à provisão de recursos 
financeiros, humanos ou físicos por parte de uma organização para eventos ou ativi-
dades em troca de associação. Estes autores explicam que ações de patrocínio têm 
ganhado espaço por serem um tipo de investimento que busca tanto retorno financei-
ro como institucional para as instituições, empresas ou universidades envolvidas.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
(PATROCÍNIO..., 2015), o patrocínio também se refere a uma ação de comunicação 
que adquire o direito de associar a marca do patrocinador e/ou de seus produtos e 
serviços a projetos de iniciativa de terceiros. Os objetivos de um patrocínio compreen-
dem a geração de identificação e reconhecimento do patrocinador, a ampliação do re-
lacionamento com públicos de interesse, a divulgação de marcas, produtos, serviços, 
posicionamentos, programas e políticas de atuação ou a ampliação de vendas e agre-
gação de valor à marca do patrocinador. Entretanto, conforme esta secretaria ligada 
ao governo esclarece, não podem ser considerados patrocínio os seguintes casos:

I – a cessão gratuita de recursos humanos, materiais, bens, produtos e 
serviços; II – qualquer tipo de doação; III – projetos de veiculação em 
mídia ou em plataformas que funcionem como veículo de divulgação, 
com entrega em espaços publicitários; IV – a permuta de materiais, 
produtos ou serviços pela divulgação de conceito de posicionamento e/
ou exposição de marca; V – o aporte financeiro a projeto cuja contra-
partida seja o recebimento de tempo e/ou espaço de mídia em veícu-
lo de divulgação para uso exclusivo do patrocinador, sem associação 
com o projeto patrocinado; VI – o aporte financeiro a projeto de trans-
missão de evento executado por veículos de divulgação; VII – a ação 
compensatória decorrente de obrigação legal do patrocinador; VIII – a 
simples ocupação de espaço e/ou montagem de estande sem direito 
à divulgação de produtos, serviços, marcas, conceitos e programas do 
patrocinador ou de políticas públicas associadas ao evento; IX – a ação 
promocional executada pelo próprio patrocinador com o objetivo de di-
vulgar ou promover produtos, serviços, marcas, conceitos ou políticas 
públicas junto a públicos de interesse (PATROCÍNIO..., 2015).
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O que esses termos esclarecem é que o patrocínio difere-se de uma ação de doa-
ção justamente por seu caráter lucrativo à empresa patrocinadora. Esse também é 
o entendimento do Ministério da Cultura (MECANISMO..., 2013), que ao comparar 
doação e patrocínio, ressalta que “na doação, o investimento é realizado em uma 
empresa sem fins lucrativos, enquanto que, no patrocínio, o investimento é feito em 
uma empresa com fins lucrativos.” Kotler e Keller (2006, p.592) argumentam que os 
profissionais de marketing estão se tornando mais estratégicos em relação àqueles 
que pretendem se envolver e à maneira pelo qual o farão, mas alertam que o público 
atingido nesse tipo de ação deve corresponder ao mercado-alvo almejado pela marca. 
Para estes autores, um evento ideal a se patrocinar é aquele:

(1) cujo público corresponda bem ao mercado-alvo desejado, (2) que 
gere atenção favorável, (3) que seja singular mas não esteja comprome-
tido com muitos patrocinadores, (4) que fique disponível às atividades 
de marketing auxiliares e (5) que reflita ou aprimore a imagem da marca 
ou da empresa do patrocinador (KOTLER; KELLER, 2006, p.592).

Logo, entende-se, a partir dessas informações, que o patrocínio possibilita associar 
uma marca a diferentes tipos de eventos, instituições ou causas, sendo que este tipo 
de associação deve ser muito bem planejado para atingir adequadamente os consu-
midores de uma marca e obter o retorno financeiro e/ou institucional desejado.

Rossi e Matias (s.d.) lembram que há certos desafios à formação de um bom patro-
cínio, pois algumas vezes há divergência de interesses quanto aos retornos pretendi-
dos. Por exemplo, empresas patrocinadoras querem retornos financeiros rápidos e de 
curto prazo, enquanto as empresas patrocinadas vislumbram retornos de longo prazo; 
nesse sentido, tanto o patrocinador como o beneficiário do patrocínio devem estar em 
sintonia quanto aos resultados que desejam alcançar.

A dificuldade em mensurar o retorno de uma atividade de patrocínio, em termos 
de imagem institucional, também deve ser considerada pelas empresas. Para Kotler 
e Keller (2006, p.592), é possível tentar estimar a quantidade de tempo dedicado à 
cobertura de um evento na mídia, verificando o tempo em que a marca permanece 
visível em imagem de TV, ou as dimensões em mídia impressa (pode-se incluir tam-
bém a mídia on-line) garantidas para a marca: esse número de aparições é calculado 
como gasto de propaganda em veículos de comunicação, obtendo-se um cálculo de 
exposição. No entanto, a validade desse método é questionável, pois não há como 
saber o conteúdo de cada comunicação recebido pelo consumidor:

A cobertura de mídia e a transmissão de TV apenas expõem a marca, 
e não necessariamente incrementam seu significado de forma direta. 
Apesar de alguns profissionais de relações públicas sustentarem que 
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a cobertura editorial positiva pode valer de cinco a dez vezes o equi-
valente na propaganda, é raro o patrocínio apresentar um tratamento 
tão favorável (KOTLER e KELLER, 2006, p.592).

Há ainda um outro método de avaliação por demanda que procura identificar os efei-
tos que o patrocínio exerce no conhecimento da marca por parte dos consumidores; 
isto é realizado por pesquisas de acompanhamento ou pesquisas personalizadas que 
tentam investigar a capacidade do patrocínio influenciar a conscientização, atitudes e 
até vendas. Não são pesquisas, entretanto, que resultam em medidas quantificáveis.

Com base em relatório de 2004 do IEG Sponsorship, Kotler e Keller (2006, p.590) 
mencionam que cerca de 11,14 bilhões de dólares foram gastos em patrocínio na 
América do Norte, sendo 69% deste valor destinado ao esporte, 10% às turnês e 
atrações de entretenimento, 9% ao marketing de causas, 7% aos festivais, feiras e 
eventos anuais e 5% às artes.

Atualmente, esse mesmo relatório está em sua trigésima edição, que aponta pro-
jeções para 2015. Segundo os dados apresentados (IEG, 2015, p.2-3), estima-se que 
21,4 bilhões de dólares sejam gastos em patrocínio neste ano só na América do Norte, 
4.3 bilhões na América do Sul e cerca de 57.5 bilhões em todo o mundo.1 O esporte 
continua a ocupar a maior parte da parcela de investimento, com 70% do total, o que 
equivale a cerca de 14,98 bilhões de dólares (isso é mais do que todo o valor investido 
em 2004). Já o entretenimento fica em segundo lugar com 10%, seguido por causas 
sociais com 9%, artes com 4%, festivais, feiras e eventos anuais também com 4%. O 
investimento em causas sociais mantém crescimento estável e somente é superado 
pelo patrocínio no esporte e em turnês e atrações de entretenimento.

O governo brasileiro possui leis que incentivam empresas e pessoas físicas a inves-
tirem ou patrocinarem ações em prol da cultura, educação e pesquisa, esporte, saúde 
ou social. As seguintes leis são estudadas nesta pesquisa: Lei de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet), Lei do Audiovisual, Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo Nacional do Idoso, Lei de Incentivo à Pesquisa (Lei 
do Bem), Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). 

3.3. Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Regulamentada pelo Ministério da Cultura do Governo Federal (MinC), a Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura apoia projetos culturais no Brasil há mais de duas décadas.

1. Este relatório do IEG Sponsorship também apresenta dados quanto a investimentos em patrocínio 
entre 2011 e 2015, demonstrando o crescente investimento anual no esporte, em entretenimento, even-
tos, causas sociais e artes. Mostra, ainda, que em 2012, 2013 e 2014, o patrocínio teve porcentagens 
de crescimento maiores do que em propagandas e marketing promocional. 
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Ela foi elaborada no governo do presidente Fernando Collor de Mello, em 1991, e 
foi batizada como Lei Rouanet em homenagem àquele que a elaborou: o Secretário 
da Cultura em exercício na época, Sérgio Paulo Rouanet.1

Coelho Netto (2009, p.9) lembra que a Lei Rouanet é, na realidade, antecessora da 
chamada Lei Sarney, vigente entre 1986 e 1990, que foi elaborada pelo então Ministro 
da Cultura Celso Furtado e assinada após a redemocratização do país e da posse de 
José Sarney como presidente, antes vice de Tancredo Neves (aliás, o próprio Minis-
tério da Cultura foi criado em 1985). Este autor explica que a gênese de uma lei de 
incentivo cultural (depois enfim concretizada como Lei Sarney) remonta ao ano de 
1972, mas tal proposta teve que superar muitas barreiras até entrar em vigor:

Ditaduras não gostam de projetos desse tipo, que transferem do Esta-
do para a sociedade civil parte do poder de decidir o que vai ser feito 
em cultura. É sintomático que, tão logo o país retomou de algum modo 
o regime democrático, a lei encontrou caminhos para aflorar (COE-
LHO NETTO, 2009, p.9).

O que Coelho Netto enfatiza é que, nos anos de Ditadura Militar, o Estado detinha 
todo o controle sobre o que deveria ser produzido e distribuído em termos de cultura 
no Brasil; com a Lei Sarney, a sociedade civil pode escolher, pelo menos em parte, o 
que gostaria de ver produzido. Nas palavras de Coelho Netto (2009, p.11), este foi “um 
sopro de liberdade” para a cultura brasileira.

Embora não se pretenda resgatar o histórico das leis de incentivo no Brasil, é im-
portante para esta pesquisa lembrar a Lei Sarney, pois ela representa a primeira lei 
de incentivo cultural que se apoia em abatimentos no imposto de renda e permite às 
empresas investirem na cultura.

As críticas à Lei Sarney (INCENTIVO..., s.d.) eram de que ela não exigia aprovação 
técnica prévia de projetos culturais, mas apenas o cadastramento de proponentes2 
como entidades culturais no Ministério da Cultura (ela também não distinguia entre 
iniciativas culturais que, de fato, precisavam de incentivo fiscal). A revogação desta lei 
em março de 1990 mobilizou produtores, agentes culturais e artistas que exigiram a 
criação de uma nova lei de incentivo, a já citada Lei Rouanet (lei nº 8.313).

Dentre as diferentes ações, atividades, programas e projetos implementados pelo 
Ministério da Cultura, pode-se encontrar o chamado Programa Nacional de Apoio à 
Cultura – Pronac, que foi estabelecido pela própria Lei Rouanet para “estimular a 

1. A Lei Rouanet pode ser lida na íntegra em http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8313cons.htm.
2. A Instrução Normativa nº 1/2013/MinC (INSTRUÇÃO..., 2013) compreende proponente como “pes-
soa que apresenta propostas culturais no âmbito do Pronac e responsabiliza-se pela execução dos 
projetos aprovados, podendo ser pessoa física com atuação na área cultural ou pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo ou instrumento congênere 
disponha expressamente sobre sua finalidade cultural.”

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8313cons.htm
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produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais, proteger e conservar o pa-
trimônio histórico e artístico e promover a difusão da cultura brasileira e a diversidade 
regional, entre outras funções” (PROGRAMA..., 2014). É por meio do Pronac que os 
variados projetos culturais podem ser submetidos ao Ministério da Cultura para tenta-
rem obter a concessão de apoio ou investimento, sendo que há três mecanismos para 
isso: Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart), Fundo Nacional da Cultura 
(FNC) e Incentivo Fiscal (também conhecido por Mecenato).

O Ficart, como explica o Ministério da Cultura (s.d., p.1), é um mecanismo que per-
mite a “aplicação em projetos culturais de caráter comercial, por meio de fundos de 
investimento criados por instituições financeiras”; no entanto, este mecanismo ainda 
não foi regulamentado pelo Ministério da Cultura e permanece indisponível.

Já o FNC apoia projetos culturais de entidades públicas e privadas sem fins lucrati-
vos, desde que sua natureza seja cultural; isso possibilita ao Ministério da Cultura in-
vestir diretamente em projetos culturais por meio de convênios e outros instrumentos 
similares, financiando até 80% do valor do projeto, sendo o restante por conta do pro-
ponente. De acordo com o Ministério da Cultura (s.d., p.4), podem submeter projetos 
ao FNC pessoas jurídicas de natureza cultural de Direito Privado sem fins lucrativos 
(como fundações particulares, ONGs, associações e institutos) ou de Direito Público 
das esferas federal, estaduais ou municipais (prefeituras, secretarias de cultura, fun-
dações e autarquias). Pessoas físicas de natureza cultural também podem submeter 
projetos desde que se enquadrem nas normas do Ministério da Cultura.

O terceiro mecanismo do Pronac, chamado de Incentivo Fiscal, Renúncia Fiscal ou 
Mecenato é aquele que permite o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. Dentre 
os três mecanismos do Pronac, o Incentivo Fiscal é o que mais interessa a esta pes-
quisa porque, como explica o Ministério da Cultura (s.d., p.5), permite o investimento 
em projetos culturais via doação, patrocínio ou contribuições ao FNC, com a possibi-
lidade de abatimento no Imposto de Renda do contribuinte investidor. Pessoas físicas 
podem aplicar até 6% do seu imposto de renda em projetos culturais aprovados no 
Pronac, sendo que para pessoas jurídicas (desde que tributadas com base no lucro 
real), o percentual é de até 4%. Dependendo do tipo de projeto, o Ministério da Cultura 
pode deduzir até 100% do valor investido para a causa cultural.

Ou seja, como explica Mota (2015, p.48), somente empresas cujo abatimento do 
Imposto de Renda são tributadas com base no lucro real podem investir em projetos 
autorizados pelo Pronac; empresas que recolhem impostos por lucro presumido, ar-
bitrado ou via Simples Nacional não podem ter esse benefício tributário. Já pessoas 
físicas que desejam investir nesses projetos devem usar o modelo completo de decla-
ração do imposto de renda, sendo necessário informar todos os gastos e rendimentos 
ocorridos no ano e quais deles se destinam ao Pronac.
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Para compreender melhor esse mecanismo, pode-se analisar o seguinte exemplo 
prático: se uma empresa pagou à Receita Federal dez milhões de reais em Imposto 
de Renda no ano de 2014, ela pode optar por investir até quatrocentos mil reais (equi-
valente a 4% do Imposto) em um projeto cultural aprovado no Pronac; neste caso, 
dependendo do tipo de projeto escolhido, tal valor pode ter até 100% de abatimento 
na próxima cobrança de Imposto de Renda, que se refere ao ano de 2015.

Do lado da empresa, além deste investimento não ter um custo adicional em seu 
orçamento (já que parte do montante a ser pago em Imposto de Renda, até 4%, é 
revertido para uma causa cultural), o respectivo patrocínio pode contribuir para a agre-
gação de valor institucional à sua marca.

As seguintes atividades configuram-se dentro do escopo da Lei Rouanet, sob o 
mecanismo de Incentivo Fiscal (Mecenato):

a) artes cênicas; b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; 
c) música erudita ou instrumental; d) exposições de artes visuais; e) 
doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos pú-
blicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição 
de equipamentos para a manutenção desses acervos; f) produção de 
obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metra-
gem e preservação e difusão do acervo audiovisual; g) preservação do 
patrimônio cultural material e imaterial; h) construção e manutenção 
de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como 
centros culturais comunitários, em municípios com menos de cem mil 
habitantes (MECANISMO..., 2013).

De acordo com artigo no site do Ministério da Cultura (PROGRAMA..., 2014), as 
propostas de apoio por parte de proponentes devem ser registradas entre 1 de feve-
reiro e 30 de novembro de cada ano por um sistema chamado Salic.1 Podem registrar 
propostas tanto pessoas físicas com atuação na área cultural (artistas, produtores 
culturais, técnicos da área cultural etc.) como pessoas jurídicas públicas de natureza 
cultural da administração indireta (autarquias, fundações culturais etc.) ou pessoas ju-
rídicas privadas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos (empresas, coopera-
tivas, fundações, ONG's, Organizações Culturais etc.). Assim que o projeto submetido 
é autorizado pelo Pronac, o proponente é autorizado a captar recursos de pessoas 
físicas pagadoras de Imposto de Renda (até 6%) ou de empresas tributadas com base 
no lucro real (até 4%) para a execução do projeto.

Rodrigues (2015) evidencia que cerca de 80% dos recursos públicos destinados 
ao incentivo para produção cultural no Brasil são provenientes da Lei Rouanet; no en-

1. O Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) é o sistema responsável por controlar a 
apresentação, o recebimento, a análise de propostas culturais e aprovação, a execução, o acompanha-
mento e a prestação de contas de projetos culturais por pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural.
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tanto, ela não está livre de debates ou críticas. Saron (2009, p.6) lembra que, por ser 
uma das poucas ferramentas que geram um alto volume de recursos e tem enorme 
impacto nas artes, esta lei é motivo de discórdia entre artistas, produtores e institui-
ções culturais, pesquisadores e órgãos governamentais de cultura.

Um outro artigo apresentado no site do Ministério da Cultura (CERCA..., 2015) 
revela que 3.273 projetos culturais captaram recursos por meio do Pronac no ano de 
2014, sendo que 2.810 se originaram de pessoas jurídicas e 463 de pessoas físicas: 
tais projetos levantaram cerca de um bilhão e trezentos milhões referentes a doações 
e patrocínios feitos por incentivadores que se beneficiaram de renúncia fiscal.

Para o ano de 2015, o valor projetado de gastos tributários ao Pronac para o Incen-
tivo Fiscal é de quase um bilhão trezentos e vinte e quatro milhões,1 sendo que isso 
representa 0,53% do orçamento de gastos tributários do Governo Federal para 2015 
(SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.4), valor menor ao de 2008, que 
fixou-se em 1,46% (CALDEIRA, 2009, p.69). De acordo com Leitão (2015), o valor 
destinado ao Pronac em 2015 equivale ao da Secretaria da Pesca, sendo o menor da 
história em comparação ao orçamento total do Governo Federal.

...a crise também está reduzindo o estoque de incentivo das empre-
sas, e o valor alcançado em 2014 pela Lei Rouanet, cerca de R$ 1,4 
bilhão, não se repetirá em 2015. Com o debate, e sobretudo com o 
próprio MinC detonando publicamente a Lei Rouanet, a situação deve 
piorar. A tendência é que muitas empresas não usem o mecanismo, 
com receio de associar suas marcas a uma controvérsia. Ou seja… 
Menos dinheiro para a cultura. E mais desemprego, mais recessão, 
mais exclusão (LEITÃO, 2015).

Rodrigues (2015) revela que o próprio Ministro da Cultura em exercício – Juca 
Ferreira – critica a lei Rouanet, por exemplo: o fato de que 80% dos Incentivos Fis-
cais provenientes desta lei destinam-se a produtores culturais estabelecidos em São 
Paulo ou no Rio de Janeiro. Em artigo do Ministério da Cultura (CERCA..., 2015), há a 
informação de que já tramita um projeto de Lei na Câmara dos Deputados para a cria-
ção do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (ProCultura), que deve 
substituir a Lei Rouanet por trazer um novo modelo de financiamento federal à cultura, 
além de mudanças no mecanismo de incentivo cultural por meio de renúncia fiscal.

Esse projeto de lei (número 6.772/2010) define o FNC (que é o Fundo Nacional 
de Cultura, já explicado em parágrafos anteriores) como o principal mecanismo de 
financiamento federal à cultura, sendo que este deve ser transformado em um fundo 
de natureza contábil e financeira que também pode receber recursos por meio de 
doações e patrocínios (atualmente o FNC é apenas contábil, por isso seu saldo anual 

1. Valor exato, estimado para 2015: R$ 1.323.099.818. Valor exato em 2014: R$ 1.320.307.460,89.
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precisa ser devolvido ao Tesouro Nacional). A nova lei prevê ainda mecanismos de re-
gionalização de recursos destinados em partes a fundos estaduais e municipais (para 
financiar políticas públicas de entes federados), previsão de aumento de limites de 
dedução do Imposto de Renda para doações e patrocínios em até 8% tanto para pes-
soas físicas quanto jurídicas, ativação do Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
(Ficart), que deve ser operado por instituições financeiras com a finalidade de investir 
em atividades com potencial retorno comercial e a criação do Vale-Cultura, entendida 
pelo Ministério da Cultura como a primeira política pública com foco específico no 
acesso ao consumo e à fruição de bens e serviços culturais.

De acordo com a Câmara dos Deputados (PROJETOS..., 2015), o Programa Na-
cional de Fomento e Incentivo à Cultura aguarda “apreciação pelo Senado Federal”.

Além da Lei Rouanet, alguns estados e municípios também possuem leis espe-
cíficas voltadas à cultura, cada qual com suas regras e aplicações. Cita-se como 
exemplo o Programa de Ação Cultural (ProAc) da Secretaria da Cultura do Governo 
do Estado de São Paulo, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo do Estado 
de Minas Gerais, a Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul (LIC/RS), a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Ceará (Lei Jereissati), o 
Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, Esporte e Turismo do Governo do Estado 
de Santa Catarina (SEITEC), o Fundo de Cultura do Governo do Estado da Bahia e o 
Programa de Fomento à Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

3.4. Lei do Audiovisual

Assim como a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual é regulamentada pelo Ministério 
da Cultura. Ela foi instituída em 20 de julho de 1993, no governo do Presidente Itamar 
Franco, cujo Ministro da Cultura era Antônio Houaiss. A Lei do Audiovisual1 estava pre-
vista originalmente ser suspensa no ano de 2003, mas o Governo Federal estendeu 
suas atividades até 2010 e depois fez uma nova prorrogação a se encerrar em 2016.

A Lei do Audiovisual (lei nº 8.685) incentiva a produção e a difusão de obras au-
diovisuais cinematográficas brasileiras. Pessoas físicas podem aplicar até 6% do seu 
imposto de renda nesses projetos, enquanto pessoas jurídicas (tributadas com base 
no lucro real) podem aplicar até 4%. É de responsabilidade da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) credenciar e controlar projetos que podem receber incentivos fiscais 
dessa natureza. Isso é verificado no parágrafo 4°, artigo 1°-A, da Lei do Audiovisual:

Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difu-
são, preservação, exibição, distribuição e infra-estrutura técnica apre-
sentados por empresa brasileira poderão ser credenciados pela Anci-

1. A Lei do Audiovisual pode ser lida na íntegra em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8685.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8685.htm
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ne para fruição dos incentivos fiscais de que trata o caput deste artigo, 
na forma do regulamento.

O artigo 1° da lei explica que pessoas físicas ou jurídicas podem deduzir do imposto 
de renda os investimentos aplicados em produção de obras audiovisuais cinemato-
gráficas brasileiras (produções independentes e autorizada pela Ancine), por meio da 
aquisição de quotas representativas de direitos de comercialização respectivos às re-
feridas obras, desde que tais investimentos sejam realizados no mercado de capitais, 
em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O artigo 1°-A deixa claro que o investimento em obras cinematográficas também 
pode ocorrer por meio de patrocínio; o aporte financeiro máximo para aquisição de 
quotas representativas de direitos de comercialização somado a patrocínio (previsto 
pelos artigos 1° e 1°-A) não pode ultrapassar quatro milhões de reais (isso consta no 
artigo 4°, parágrafo 2°, inciso II). Já o artigo 3° da lei explica que o valor investido em 
forma de patrocínio na obra audiovisual autorizada pela Ancine pode ser deduzido em 
até 70% na próxima cobrança do imposto de renda, desde que a pessoa física ou ju-
rídica invista no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas 
brasileiras de longa metragem de produção independente, na coprodução de telefil-
mes e minisséries brasileiras de produção independente ou em obras cinematográfi-
cas brasileiras de produção independente. Além disso, há ainda outras possibilidades, 
como consta no artigo 3°-A:

beneficiários do crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento 
pela aquisição ou remuneração, a qualquer título, de direitos, relativos 
à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e servi-
ço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de quaisquer 
obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas 
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se 
de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde 
que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras 
cinematográficas brasileira de longa-metragem de produção indepen-
dente e na co-produção de obras cinematográficas e videofonográfi-
cas brasileiras de produção independente de curta, média e longas-
-metragens, documentários, telefilmes e minisséries.

Deve-se ressaltar, de acordo com o parágrafo 3° do artigo 4°, que os investimen-
tos que se enquadram na Lei do Audiovisual não podem ser utilizados na produção 
de obras que tenham natureza publicitária. Assim como a Lei Rouanet, as propostas 
de projetos audiovisuais por parte de proponentes devem ser registradas entre 1 de 
fevereiro e 30 de novembro de cada ano pelo sistema do Sistema de Apoio às Leis de 
Incentivo à Cultura – Salic.
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Depois que os projetos são aprovados pela Ancine, os proponentes podem captar 
recursos de pessoas físicas pagadoras de Imposto de Renda ou de empresas tributa-
das com base no lucro real para a realização do projeto (observando-se as porcenta-
gens máximas dedutíveis em cada situação). Para o ano de 2015, o valor de gastos 
tributários pelo Governo Federal destinado para a atividade audiovisual é de cerca 
de centro e quarenta e oito milhões (valor exato: R$ 148.221.023), o que representa 
0,06% do orçamento de gastos tributários do Governo Federal projetado para 2015 
(SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.4).

3.5. Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente

A lei nº 8.069, sancionada em 13 de julho de 1990 e assinada pelo Presidente 
Fernando Collor de Mello, regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
assegura direitos de proteção integral à criança e ao adolescente. De acordo com o 
artigo 2º desta lei,1 são consideradas crianças as pessoas com até doze anos de ida-
de incompletos e adolescentes os que possuem entre doze e dezoito anos.

Além dos direitos fundamentais às crianças e adolescentes, a lei nº 8.069, a partir 
do artigo 260º, estabelece recursos de incentivo fiscal para pessoas físicas ou jurídi-
cas que desejam realizar doações aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente Municipais, Distrital, Estaduais ou Nacional.

Pessoas físicas que optam pela declaração completa do imposto de renda podem 
doar até 6% do seu imposto devido enquanto pessoas jurídicas tributadas com base 
em lucro real podem doar até 1%. Além de doações em espécie, pessoas físicas e 
jurídicas também podem doar bens materiais e imateriais aos Fundos da Criança e do 
Adolescente: conforme descreve o artigo 260º-E, o valor dos bens doados por parte 
de pessoas físicas é calculado com base no valor constante da última declaração do 
imposto de renda (desde que não exceda o valor de mercado) enquanto para pessoas 
jurídicas, o cálculo dos bens corresponde ao seu valor contábil.

Ao invés de escolher quais projetos desejam apoiar, pessoas físicas ou jurídicas 
podem apenas decidir qual fundo, seja estadual, municipal ou nacional, preferem des-
tinar suas doações. Por exemplo, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da 
prefeitura da cidade de São Paulo (FUMCAD) possui um site que oferece informações 
sobre seus objetivos, bem como uma página para emissão de doações.2

É de responsabilidade dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente fixarem os critérios de utilização das doações e 
demais receitas, definindo quais ações ou projetos são contemplados. Cabem a esses 
conselhos, conforme rege o artigo 260º-I, divulgar publicamente o calendário de suas 

1. A lei nº 8.069 pode ser lida na íntegra em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm.
2. O site do FUMCAD pode ser acessado pelo endereço http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/
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reuniões, as ações definidas como prioritárias, os requisitos para apresentação de 
projetos por parte dos fundos dos estados e municípios, a relação de projetos aprova-
dos, o total destinado a cada um deles, bem como os resultados obtidos. Ao Ministério 
Público reserva-se o trabalho de fiscalizar as aplicações dos incentivos fiscais desses 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional da Criança e do Adolescente.

De acordo com o artigo 10º da Resolução 137/2010 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente1, os Fundos dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente compõem suas receitas a partir dos recursos públicos que lhes são desti-
nados, consignados no Orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, doações de pessoas físicas e jurídicas (sejam de bens materiais, imóveis 
ou recursos financeiros), destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, 
com incentivos fiscais (nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
legislações pertinentes), contribuições de governos estrangeiros e de organismos in-
ternacionais multilaterais, resultados de aplicações no mercado financeiro e recursos 
provenientes de multas, concursos de prognósticos e outros.

A projeção de gastos tributários no ano de 2015 para os Fundos da Criança e do 
Adolescente é de aproximadamente trezentos e vinte e três milhões (valor declara-
do: R$ 323.866.546), o que representa 0,13% do orçamento de gastos tributários 
do Governo Federal estipulado para o mesmo ano (SECRETARIA DE ORÇAMENTO 
FEDERAL, 2015, p.4).

3.6. Lei de Incentivo ao Esporte

Regulamentada pelo Ministério do Esporte, a Lei de Incentivo ao Esporte foi insti-
tuída em 29 de dezembro de 2006 no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
sendo Orlando Silva de Jesus Júnior o então Ministro do Esporte. Esta lei (nº 11.438)2 
permite que pessoas físicas ou jurídicas invistam parte do que pagariam no Imposto 
de Renda em projetos de natureza desportiva ou paradesportiva.

O artigo 2° da Lei de Incentivo ao Esporte explica que os projetos aprovados pelo 
Ministério do Esporte são aqueles que se definem nas manifestações desporto edu-
cacional, desporto de participação ou desporto de rendimento, desde que promovam 
a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades com vul-
nerabilidade social. O Ministério do Esporte (2008, p.9-11) explica que o desporto 
educacional corresponde ao apoio em projetos que beneficiam alunos regularmente 
matriculados em instituições de ensino; o desporto de participação refere-se ao es-

1. A Resolução 137/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente pode ser lida 
na íntegra em http://www.ceca.ba.gov.br/files/Resolucao%20n%20137.pdf.
2. A Lei de Incentivo ao Esporte pode ser lida na íntegra em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11438.htm.

http://www.ceca.ba.gov.br/files/Resolucao%20n%20137.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11438.htm
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porte como lazer, que não exige regras formais e objetiva o desenvolvimento de indi-
víduos por meio do esporte. Já o desporto de rendimento trata-se do apoio a atletas 
profissionais ou atletas em formação, que praticam esportes segundo regras formais, 
nacionais e internacionais. O Ministério do Esporte (2015, p.3) revela que entre 2007 e 
2014, cerca de 50% dos projetos enquadraram-se como desporto de alto rendimento, 
27% como desporto educacional e 23% como desporto de participação. 

De acordo com o artigo 1° da Lei de Incentivo ao Esporte, pessoas físicas podem 
aplicar até 6% do imposto de renda em projetos desportivos ou paradesportivos, en-
quanto pessoas jurídicas (desde que tributadas com base no lucro real) podem aplicar 
até 1%, ambas obtendo o resgate do valor na próxima cobrança de Imposto de Renda 
pela Receita Federal. É possível apoiar projetos por meio de doação ou patrocínio.

A Lei de Incentivo ao Esporte, com base no artigo 3°, considera o ato de doação 
como a transferência de bens ou serviços a proponentes para a realização de projetos 
desportivos ou paradesportivos, desde que não empregados em publicidade; doa-
ção é também compreendida nesta lei como a distribuição gratuita de ingressos para 
eventos de natureza desportiva e paradesportiva por pessoas jurídicas a empregados 
e seus dependentes legais ou integrantes de comunidades com vulnerabilidade social.

Já o ato de patrocínio é compreendido como a transferência gratuita ao proponen-
te, em caráter definitivo, de ajuda financeira para a realização de projetos desportivos 
ou paradesportivos com finalidade promocional e institucional; também é considerado 
patrocínio a cobertura de gastos ou utilização de bens, móveis ou imóveis do patro-
cinador para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, desde que não 
ocorra transferência de domínio entre as partes.

Os investidores em projetos autorizados pelo Ministério do Esporte, seja em forma 
de doação ou patrocínio não podem, segundo o Ministério do Esporte (2008, p.18-20), 
pagar remuneração a atletas profissionais, nem despesas para manutenção e orga-
nização de equipes profissionais de alto rendimento, nem competições profissionais. 
Também não é permitida a aquisição ou compra de espaços publicitários em qualquer 
meio de comunicação (salvo despesas quanto à divulgação do projeto em mídias 
como folhetos, cartazes e faixas, desde que justificada sua necessidade no projeto), 
cobrança de beneficiários ou de projetos que são desenvolvidos em circuitos privados 
e que apresentem comprovada capacidade de atrair investimentos.

Proponentes autorizados a apresentarem projetos ao Ministério do Esporte devem 
ser pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que sejam de natureza esportiva, 
tenham no mínimo um ano de funcionamento e não possuam finalidades lucrativas.

O Ministério do Esporte oferece um manual que contempla desde as etapas de re-
gistro de novos proponentes até a submissão e acompanhamento de projetos.1

1. Este Manual do Proponente, do Ministério do Esporte, pode ser lido em http://bit.ly/1QJtnzy.

http://www2.esporte.gov.br/leiIncentivoEsporte/manualProponente/manualPropoente.htm
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O Ministério do Esporte recebeu, em 2014, o total de 1.253 projetos para aprova-
ção; destes projetos, 348 (42%) foram autorizados a captar recursos de pessoas físi-
cas ou jurídicas para execução (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015, p.3-19).

Em 2014 foram deduzidos cerca de duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais 
em benefício do esporte pela Lei de Incentivo ao Esporte (isto equivale a um aumento 
de 7% em relação ao ano anterior). A maior concentração de captação de projetos 
está na região Sudeste do Brasil, que alcança 82%, sendo o segundo lugar pertencen-
te à região Sul, que capta 11% do total, seguido pelo Centro Oeste e Nordeste (ambos 
com 3%) e a região Norte com 1%. Como revela o Ministério do Esporte (2015, p.20), 
cerca de 515 mil pessoas foram beneficiadas de forma direta em 2014 por esta lei.

O valor projetado de gastos tributários para o Incentivo ao desporto em 2015 
é de aproximadamente duzentos e vinte e dois milhões de reais (valor exato: R$ 
222.010.574), o que representa 0,09% do orçamento de gastos tributários do Governo 
Federal para o mesmo ano (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.4).

Além da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, existem outras leis ou programas 
estaduais ou municipais de incentivo ao esporte. É o caso, por exemplo, do Programa 
de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo. 

3.7. Fundo Nacional do Idoso

A lei nº 10.741, de 1 outubro de 2003, institui o Estatuto do Idoso que assegura di-
reitos aos brasileiros com idade igual ou superior a sessenta anos. Em conformidade 
com esta lei, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou, em 20 janeiro de 2010, 
a lei nº 12.213,1 que implementa o Fundo Nacional do Idoso e autoriza a dedução do 
imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas por doações feitas a programas ou 
ações comprovadas dos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.

Podem realizar doações de até 1% dos seus impostos de renda as pessoas físicas 
que optam pela declaração completa do imposto de renda ou as pessoas jurídicas 
tributadas com base em lucro real. Como descreve o artigo 4º da lei nº 12.213, é de 
responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI)2 gerir 
o Fundo Nacional do Idoso e definir os critérios para sua utilização; cabe ao Fundo, 
segundo o artigo 1º, “assegurar os seus direitos sociais [dos idosos] e criar condições 
para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.” Como 
explicam Rozendo e Justo (2012), o contribuinte não tem autonomia para escolher o 

1. A lei nº 10.741, que institui o Estatuto do Idoso, pode ser lida na íntegra pelo endereço http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm. O artigo 5º da lei nº 12.213 descreve que o Fundo 
Nacional do Idoso entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2011. Esta lei pode ser lida na íntegra pelo 
endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12213.htm.
2. O Conselho Nacional do Idoso foi instituído pela lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, no governo do 
Presidente Itamar Franco. A lei pode ser lida em http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8842.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12213.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8842.htm
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programa ou projeto que se beneficiará da doação; na prática, os recursos só podem 
ser direcionados ao Fundo que a pessoa física ou jurídica julgar mais pertinente (isto 
é, Fundo Nacional, Estadual ou Municipal).

O financiamento de projetos, serviços e instituições é um instrumento 
decisivo para o direcionamento de políticas direcionadas para seg-
mentos específicos da população. [...] Nesse sentido, o Fundo do Ido-
so pode ser entendido como instrumento adicional ao Estatuto capaz 
de viabilizar as modelações sociais da velhice. Outra observação re-
fere-se à disposição do Estado em abrir mão de um poderoso instru-
mento de gestão de populações – a arrecadação fiscal que garante 
os investimentos em políticas públicas – para compartilhar com a ini-
ciativa privada a elaboração de estratégias, a tomada de decisões e 
direcionamentos das políticas de assistência e de administração da 
velhice. Ao deixar o contribuinte – pessoa física ou jurídica – escolher 
para onde serão destinados recursos públicos, o Estado abre mão de 
parcela do seu poder e a transfere para a chamada iniciativa privada. 
Cabe enfatizar que tal transferência de poder ocorre sem qualquer 
ônus financeiro para as empresas ou pessoas físicas porque o mon-
tante que eventualmente pode destinar a projetos de assistência aos 
idosos seria, de qualquer maneira, pago ao Estado como imposto de-
vido (ROZENDO; JUSTO, 2012).

Além de doações por parte de pessoas físicas e jurídicas, o Conselho Federal de 
Administração (2012, p.5) deixa claro que os Fundos dos Direitos dos Idosos também 
geram receita a partir dos recursos públicos que lhes são destinados (consignados no 
Orçamento da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal), bem como a 
partir das contribuições de governos e organismos internacionais.

A projeção de gastos tributários no ano de 2015 para o Fundo Nacional do Idoso é 
de aproximadamente trinta milhões de reais (valor declarado: R$ 30.242.255), o que 
representa 0,01% do orçamento de gastos tributários do Governo Federal estipulado 
para o mesmo ano (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.4).

3.8. Lei de Incentivo à Pesquisa (Lei do Bem)

A lei nº 11.196, sancionada em 21 de novembro de 2005 pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, especificamente no capítulo III – artigos 17º a 27º, estabelece recursos 
de incentivos fiscais para empresas que investem em ciência, tecnologia aplicada e 
inovação tecnológica.1 Conforme descrito no parágrafo 1º do artigo 17º, esta lei, tam-
bém conhecida como Lei do Bem, considera o termo inovação tecnológica como:

1. Alguns destes artigos foram alterados pela lei nº 11.487, de 15 de junho de 2007 (http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11487.htm). Já a lei nº 11.196 pode ser lida na íntegra no 
endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11487.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11487.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
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...a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como 
a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qua-
lidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.

De acordo com um artigo no site do Ministério da Educação (LEI..., s.d.), as empre-
sas que investem em pesquisas desenvolvidas por instituições científicas e tecnológi-
cas (ICTs)1, podem receber isenção fiscal que é inversamente proporcional ao direito 
de propriedade. Nesse sentido, quanto menor a isenção fiscal recebida, maior é o 
direito da empresa sobre a pesquisa.

Como informa o Capes (EMPRESAS..., 2007), o valor da isenção fiscal a ser dedu-
zido do imposto de renda é uma opção da empresa, considerando-se, entretanto, os 
limites mínimo e máximo regidos pela lei nº 11.487: o limite mínimo equivale à metade 
da carga tributária do valor gasto pela empresa no projeto de pesquisa (aproximada-
mente 17%) enquanto o limite máximo para a isenção fiscal é duas vezes e meia a 
carga tributária dos dispêndios realizados no projeto de pesquisa, cerca de 85%.

Os projetos que podem ser apoiados pelas empresas devem estar previamente 
aprovados por uma comissão de especialistas dos ministérios da Educação, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia, sendo que 
somente ICTs podem enviar projetos para aprovação nestes ministérios (sendo, por-
tanto, os proponentes de tais projetos).

Somente empresas tributadas em lucro real podem investir em projetos de ciência, 
tecnologia aplicada e inovação tecnológica. De acordo com o artigo 19-A, alterado 
pela lei nº 11.487, pessoas jurídicas podem excluir do lucro líquido, para efeito de apu-
ração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
- CSLL, os dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica e de 
inovação tecnológica, que são realizados por ICTs.

Para 2015, a projeção de gastos tributários com investimentos em pesquisa, desen-
volvimento e inovação é de cerca de oito milhões de reais (valor exato: R$ 8.685.743), 
o que não representa nem 0,01% do orçamento de gastos tributários do Governo 
Federal para o mesmo ano (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.3).

3.9. PRONON e PRONAS/PCD

Regulamentado pelo Ministério da Saúde, o Programa nacional de apoio à atenção 
oncológica (PRONON) e o Programa nacional de apoio à atenção da saúde da pes-

1. A lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (acessível pelo endereço http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm), compreende Instituição Científica e Tecnológica (ICT) 
como “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, 
executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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soa com deficiência (PRONAS/PCD) fazem parte da lei nº 12.7151 e foram instituídos 
em setembro de 2012 no governo da Presidente Dilma Roussef, sendo Alexandre 
Rocha Santos Padilha o Ministro da Saúde.

De acordo o site do Ministério da Saúde (O QUE..., 2014), o PRONON e PRO-
NAS/PCD incentivam ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e 
fundações privadas sem fins lucrativos, nas áreas da oncologia e da pessoa com 
deficiência, sendo que pessoas físicas e jurídicas que contribuem com projetos dessa 
natureza podem beneficiar-se de deduções fiscais no Imposto de Renda.

De acordo com os artigos 2º a 4º do Decreto nº 7.988, que regulamenta a lei nº 
12.715, o PRONON destina-se à captação e canalização de recursos para a preven-
ção e o combate ao câncer: ele abrange a promoção da informação, a pesquisa, o 
rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação de 
neoplasias malignas e afecções correlatas.

Estão de acordo com esse programa a prestação de serviços médico-assistenciais, 
a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos (tanto nível téc-
nico quanto superior), bem como a realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas 
e experimentais relacionadas ao câncer. Os proponentes autorizados a apresentarem 
projetos no PRONON para captarem recursos de pessoas físicas ou jurídicas devem 
ser instituições de prevenção e combate ao câncer (pessoas jurídicas de direito pri-
vado, associativas ou fundacionais, sem fins lucrativos), que são certificadas como 
entidades beneficentes de assistência social, qualificadas como organizações sociais 
ou qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público.

Já os artigos 5º a 7º do Decreto nº 7.988 explicam que o PRONAS/PCD destina-se 
à captação e canalização de recursos que estimulem e desenvolvam a prevenção e 
a reabilitação de pessoas com deficiência, abrangendo a promoção, a prevenção, o 
diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação, a indicação e a adaptação de órte-
ses, das próteses e dos meios auxiliares de locomoção em todo o ciclo de vida.

Os proponentes autorizados a apresentarem projetos no PRONAS/PCD devem 
ser pessoas jurídicas, de direito privado, sem fins lucrativos e que se destinam ao 
tratamento de deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, mentais, intelectuais, 
múltiplas ou de autismo. Elas devem obedecer a um dos seguintes requisitos: serem 
certificadas como entidades beneficentes de assistência social (de acordo com a lei 
nº 12.101/2009), serem qualificadas como organizações sociais (de acordo com a lei 
nº 9.637/1998), serem qualificadas como organizações da sociedade civil ou de inte-
resse público (de acordo com a lei nº 9.790/1999) ou estarem cadastradas no Sistema 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) do Ministério da Saúde.

1. A lei nº 12.715 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm) foi depois 
regulamentada pelo decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2013/Decreto/D7988.htm).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D7988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D7988.htm
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Pessoas físicas que optam pela declaração completa do Imposto de Renda ou 
pessoas jurídicas tributadas com base em lucro real podem aplicar até 1% dos seus 
Impostos de Renda devidos em doações ou patrocínios para projetos do PRONON ou 
PRONAS/PCD, que já estão autorizados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o artigo 4º desta lei, são consideradas ações de doação a trans-
ferência de quantias em dinheiro para o projeto, a transferência de bens móveis ou 
imóveis, o comodato ou cessão de uso de bens imóveis ou equipamentos, a realiza-
ção de despesas em conservação, manutenção ou reparos nos bens móveis, imóveis 
e equipamentos ou o fornecimento de material de consumo, hospitalar ou clínico, de 
medicamentos ou de produtos de alimentação. Já ações de patrocínio se referem à 
prestação de incentivos com finalidades promocionais.

Com base em informações da agência Nexo (PRONON..., 2015),  o Programa Na-
cional de Apoio à Atenção Oncológica registrou em seu primeiro ano de instituição 
(isto é, no ano de 2013) 47 entidades proponentes, que apresentaram 66 projetos 
para incentivo fiscal. Já no ano de 2014, foram 62 entidades proponentes com 146 
projetos apresentados. O valor aprovado em 2013 foi de cerca de 117 milhões de 
reais, enquanto em 2014 este valor subiu para cerca de 242 milhões, um aumento de 
107%. Dos projetos apresentados, 64% classificaram-se como assistência oncológi-
ca, 21% como pesquisa e 15% como formação.

Ainda de acordo com a agência Nexo (PRONAS..., 2015), o Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência registrou, em 2013, 30 propo-
nentes que apresentaram 75 projetos; no ano de 2014, foram 42 proponentes com 
122 projetos apresentados. O valor aprovado no ano de 2013 foi de cerca de 19 mi-
lhões de reais, enquanto que, em 2014, este valor subiu para cerca de 91 milhões de 
reais, um aumento de 362%. Dos projetos apresentados, 64% classificaram-se como 
assistência, 19% como pesquisa e 15% como formação.

Segundo Costa (2014), o valor do incentivo fiscal em 2013 (primeiro ano da lei) 
para o PRONON e o PRONAS/PCD foi de R$ 600 milhões. No ano de 2014, este valor 
elevou-se para R$ 1,3 bilhões.

Para 2015, a projeção de gastos tributários com o PRONON é de aproximada-
mente cento e setenta e cinco milhões de reais (valor exato: R$ 175.067.528), o que 
representa 0,07% do orçamento de gastos tributários do Governo Federal para o mes-
mo ano; já o valor projetado para o PRONAS/PCD é de aproximadamente centro e 
setenta e três milhões de reais (valor declarado: R$ 173.553.885), o que representa 
0,07% dos gastos tributários estipulados para o respectivo ano (SECRETARIA DE 
ORÇAMENTO FEDERAL, 2015, p.5).
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3.10. Importância das leis de incentivo para apoio a causas

Com os estudos das diferentes leis de incentivo oferecidas pelo governo brasileiro, 
pode-se observar que elas não foram instituídas de uma vez, mas sim originaram-se 
em diferentes mandatos governamentais, a partir da década de 1990.

A Lei Rouanet, instituída em 1991 como sucessora da Lei Sarney (1986-1990), 
aprova projetos de natureza cultural, enquanto os Fundos Nacional, Estaduais e Mu-
nicipais dos Direitos da Criança e do Adolescente contam com projetos que apoiam o 
crescimento ou o desenvolvimento da criança e do adolescente.

A Lei do Audiovisual, regulamentada em 1993, incentiva a produção e a difusão de 
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras e a Lei de Incentivo ao Esporte, cuja gê-
nese data de 1996, aprova projetos relacionados à prática esportiva e paradesportiva.

A partir da criação da Lei de Incentivo à Pesquisa em 2005, as empresas podem in-
vestir em projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Já o Fundo Nacional do Idoso, 
instituído em 2010 e que inclui fundos estaduais e municipais, sustenta projetos que 
se preocupam com a qualidade de vida de idosos com 60 anos ou mais.  

Os Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) 
foram estabelecidos recentemente, em 2013. O PRONON relaciona-se a projetos de 
combate ao câncer e o PRONAS/PCD está vinculado a deficientes.

Com essas leis as organizações possuem várias opções para investimento, po-
dendo-se, em muitos casos, optarem até por temas mais ligados ao seu negócio. Por 
exemplo, uma empresa de tecnologia e inovação pode apoiar projetos aprovados pela 
Lei de Incentivo à Pesquisa, enquanto fabricantes de brinquedos podem encontrar nos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (por exemplo, o FUMCAD, da pre-
feitura de São Paulo) uma boa opção para investimento. Como já se sabe, ao apoiar 
projetos aprovados por essas leis, organizações ou pessoas físicas podem resgatar o 
valor investido (observando-se os limites) na próxima cobrança do imposto de renda.

Claro que a responsabilidade das organizações, como já enfatizado no início do ca-
pítulo, não se resume apenas a doações ou patrocínios com base em leis de incentivo 
ou no uso oportunista de termos como “empresa cidadã, apenas como uma estraté-
gia de autopromoção. A responsabilidade das organizações deve envolver cuidados, 
ética e transparência desde seus inputs até seus outputs (isto é, desde a escolha de 
fornecedores, tratamento de funcionários e de cada etapa de produção até a saída, 
oferecimento e pós-venda de produtos e serviços). Como sugerido por Kotler, Hesse-
kiel e Lee (2012, p.8-10), as organizações devem deixar a abordagem que entende o 
investimento em causas sociais como obrigação para progredirem em direção a uma 
abordagem capaz de incorporar tais conceitos como parte do objetivo da empresa.
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CAPíTULO 4 – CORES E DALTONISMO

A deficiência da visão cromática, também conhecida como daltonismo, refere-se 
à incapacidade em distinguir certas cores, sendo que a maioria dos indivíduos que 
a possui já nascem com tal incapacidade. Ao que parece, este é um assunto pouco 
abordado pelos meios de comunicação de massa e que muitas vezes é compreendido 
de forma equivocada pelas pessoas. Dos vários livros relacionados a cores, consulta-
dos para o desenvolvimento deste capítulo, somente alguns abordam o daltonismo, e, 
aqueles que o fazem, dedicam poucos parágrafos para o assunto, limitando-se a uma 
visão mais superficial e, por vezes, até imprecisa sobre o tema.

O capítulo seguinte desta pesquisa apresenta análises de uma entrevista em pro-
fundidade, aplicada a executivos do Grupo Abril e da Volkswagen do Brasil, que verifi-
ca como essas organizações se posicionam frente ao investimento em causas sociais 
menos difundidas como, por exemplo, o daltonismo.

Para melhor compreender as análises da respectiva entrevista, é pertinente de-
senvolver um corpo teórico capaz de estudar em detalhes os fundamentos das cores, 
bem como os princípios do daltonismo. Os livros sobre cores consultados neste tra-
balho – sejam voltados à pintura, artes, design de produtos, gerenciamento de cores, 
comunicação ou ciência das cores – também partem de uma visão geral sobre o fenô-
meno das cores, pois reconhecem a importância de explorá-lo. Com base em tal pen-
samento, este capítulo inicia-se introduzindo a temática das cores e depois encerra-se 
abordando a deficiência da visão cromática, isto é, do daltonismo.

4.1. Cores

Fraser, Murphy e Bunting (2005, p.4-5) explicam que é muito comum ouvir três 
definições sobre a gênese da cor: a mais comum das alegações atribui cores como 
propriedades de corpos ou objetos, e não importa o quanto se filosofe sobre isso, é 
natural dizer que um determinado sapato é marrom, uma camisa é vermelha ou certa 
peça de decoração é amarela. Já a segunda definição atribui a geração de cores à 
própria luz; logo, se há luz, há cor e se não há luz então também não há cor. Por fim, 
uma terceira definição compreende a cor como algo originado nos olhos do observa-
dor e que é interpretado por seu cérebro. Como evidenciam Fraser, Murphy e Bunting 
(2005, p.5), a resposta correta a essa reflexão corresponde justamente a uma combi-
nação das três definições, já que as três estão parcialmente corretas:

Cor é um evento que ocorre entre três participantes: uma origem de 
luz, um objeto e um observador. O evento cor é uma sensação evoca-
da no observador pelos comprimentos de onda de luz que são produ-
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zidos pela origem de luz e modificados pelo objeto. Se qualquer uma 
destas três coisas se modificam, o evento de cor é diferente [isto é], 
nós vemos uma cor diferente (FRASER; MURPHY; BUNTING, 2005, 
p.5, tradução minha).

Não é difícil interpretar as declarações de Fraser, Murphy e Bunting. Por exemplo, 
um objeto que é visto sob a luz do sol pode parecer diferente quando posicionado 
sobre uma luz incandescente (mudança da origem da luz); sob as mesmas condições 
de luz, diferentes objetos podem apresentar cores específicas (mudança de objetos), 
enquanto dois ou mais observadores podem olhar para a mesma cena e alegar que 
observam cores com certas diferenças (mudança do observador).

As três definições mencionadas por Fraser, Murphy e Bunting não são, entretanto, 
meras observações pessoais, mas sim parte de teorias que foram se contestando e 
se complementando ao longo de séculos. Guimarães (2004, p.2-3), ao fazer um bre-
ve resumo histórico sobre o assunto, argumenta a existência de estudiosos que já 
investigavam as cores, a visão ou a óptica desde o mundo antigo (a partir do século 
V a.C.), como Demócrito, Empédocles, Platão, Aristóteles, Euclides, Sêneca, Plínio, 
Ptolomeu, Pitágoras e Plotino.

No século XV surgiram os tratados de cores ou genericamente de pintura, com 
Alberti e Da Vinci, além de estudos de filósofos, matemáticos e físicos como Kepler, 
Descartes, Boyle, Hocke, Scherffer, Chevreul e Newton. No século XVIII, em oposição 
ao pensamento de Newton, Goethe apresentou seu estudo chamado Doutrina das 
Cores (Farbenlehre), trabalho dividido em quatro partes, cada qual com uma perspec-
tiva: cores fisiológicas, cores físicas, cores químicas e cores psicológicas.

Guimarães (2004, p.3) prossegue evidenciando que no século XIX surgiram as 
teorias da percepção dos fisiologistas Helmholtz e Young, estudos do físico Maxwell e 
estudos do psicólogo Hering que revelaram novas compreensões dos efeitos das co-
res sobre o homem. No século XX vieram as contribuições do estudo do Gestalt com 
Koffka, Wertheimer e Köhler (psicologia de percepção sensorial), de Wittgenstein (fi-
losofia da linguagem), de Securat, Klee, Kandinsky, Mondriam e de mestres da escola 
Bauhaus (artes plásticas e design), além de outros trabalhos como a sincronicidade 
de sentidos pelo cineasta russo Eisenstein. A cor, portanto, é uma disciplina de estu-
dos já explorada por diferentes áreas da ciência há muito tempo.

Guimarães (2004, p.7-9) argumenta que a cor entendida como propriedade dos 
corpos foi o primeiro conceito elaborado sobre este fenômeno, defendido por Aristó-
teles entre 384-322 a.C.: tal conceito influenciou, inclusive, estudos de séculos poste-
riores, como o trabalho do padre Kircher no século XVII, que depois teria influenciado 
Goethe na produção de sua Doutrina das Cores. Em 302 a.C., Euclides, a partir de 
estudos de refração da luz em seu trabalho Óptica e Catóptrica, explorou um segundo 
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conceito de cor que a atribui como a qualidade da luz. Nos primeiros séculos depois 
de Cristo também houveram estudos de diferentes pensadores sobre esse conceito, 
que progrediram ainda mais no século XVII com novas descobertas sobre a luz, leis 
da refração e formação do arco-íris.

Newton, a partir do conceito de refração da luz, realizou em 1666 a decomposição 
da luz branca em sete cores principais, publicando seus resultados em 1704 na obra 
Opticks, o que reitera o conceito da cor como luz:

Com a publicação de Opticks, Newton defendeu a tese da definição 
das cores permanentes dos corpos naturais por meio da absorção e 
reflexão dos raios luminosos, ou seja, ao contrário da cor como pro-
priedade dos corpos, ele defendeu as propriedades da combinação de 
reflexão e absorção dos raios luminosos realizados pelos corpos, que 
lhes conferem cores permanentes sob iluminação de mesma qualida-
de (GUIMARÃES, 2004, p.9).

Guimarães (2004, p.9) prossegue seus resgates históricos explicando que Goethe, 
um século depois, contestou as ideias de Newton alegando que as cores são uma 
ação da luz sobre a visão: isso revela um terceiro conceito que envolve a recepção da 
luz por parte do ser humano, seu sentido de visão e sua sensibilidade; tal conceito, 
que introduziu a participação dos olhos no fenômeno da cor, serviu de base para a 
compreensão da cor como sensação, ideia que Guimarães (2004, p.10) afirma já es-
tar presente desde as primeiras reflexões acerca do fenômeno cromático, com Platão 
e sua percepção da cor como sensação formada pela união entre as chamas emana-
das pelos corpos e o fogo da vida. Da Vinci, com base em seus estudos da anatomia 
humana e do funcionamento da visão binocular, também afirmou que a cor não é pro-
priedade dos corpos. Já Schopenhauer, embora tenha iniciado seus estudos a convite 
de Goethe, discordou do seu mestre e defendeu o conceito da cor como fenômeno da 
percepção e da cognição.

O princípio de que a cor não está nos objetos, mas na percepção do observador, 
também foi defendido por Aumony e Pastoreau. Ainda, Kant e Kandinsky considera-
ram a cor como instrumento enquanto Wittgenstein defendeu a cor como processo 
construído, dependente de um elaborado processo de linguagem.

Guimarães (2004, p.10-11) menciona que essa variedade de conceitos sobre a cor 
em diferentes ciências e manifestações artísticas, verbais ou não-verbais, gera muita 
discussão e polêmica, no entanto, embora as definições dependam de cada área de 
aplicação, é possível esboçar uma definição de cor que envolve os três componentes 
do evento: a origem da luz, o objeto e o observador com sua capacidade de visão 
e seu cérebro para interpretação (isso vai ao encontro das explicações de Fraser, 
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Murphy e Bunting). “A cor é uma informação visual, causada por um estímulo físico, 
percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro” (GUIMARÃES, 2004, p.12).

Farina, Perez e Bastos (2011, p.28) explicam a existência de diferentes raios de 
energia (comprimentos de onda), como ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de 
raio X, raios infravermelhos, raios ultravioletas e raios cósmicos, mas destacam que 
há uma pequena faixa deste espectro que é visível ao olho humano é que é chamada 
luz. Fraser, Murphy e Bunting (2005, p.6) revelam que as diferentes ondas dentro da 
faixa visível ao olho humano viajam em velocidade constante, no entanto, o que as 
diferencia é a velocidade com que pulsam (ou seja, o nível de energia das mesmas).

Para simplificar os conceitos apresentados por esses autores, pode-se imaginar 
uma origem de luz, por exemplo uma luz incandescente, que dispara um conjunto de 
ondas eletromagnéticas, cada qual com seu nível de energia; ao atingir um objeto, 
moléculas em sua superfície possuem a capacidade de absorver certas ondas, sendo 
que as não absorvidas são refletidas e alcançam os olhos do observador.

A energia, isto é, a velocidade de pulsação do conjunto de ondas que são refletidas 
e alcançam os olhos são interpretadas pelo cérebro como uma cor específica. Ondas 
de alta energia (com alta velocidade de pulsação – ) são interpretadas pelo cé-
rebro como tons de azul, ondas de média energia ( ) são interpretados como tons 
de verde e ondas de baixa energia (baixa pulsação – ) são interpretados como 
tons de vermelho. Guimarães (2004, p.12) exemplifica que quando o observador iden-
tifica a sétima (ou primeira) cor do arco-íris como vermelha, isso representa uma ma-
nifestação visual de radiação eletromagnética em um comprimento de onda definido 
entre 627 a 760 milimícron.1 Como resume Lindstrom (2012, p.26), no alcance da luz 
visível, vários comprimentos de onda aparecem como cores diferentes, logo, as cores 
vistas pelo observador são o resultado da composição de uma série de ondas.

Para facilitar ainda mais a compreensão, pode-se complementar o exemplo descri-
to anteriormente, no entanto, acrescentando mais detalhes quanto aos comprimentos 
de onda eletromagnéticas: uma origem de luz com temperatura entre 5000 a 7000 K2 
é capaz de emitir um conjunto equalizado de ondas de alta, média e baixa energia; se 
todas essas ondas atingem diretamente os olhos (isto é, ao olhar diretamente para a 
luz), o cérebro a interpreta como uma luz neutra, perto do branco puro, que pode ser 
um pouco mais avermelhada ou mais azulada caso a temperatura da origem da luz se 
torne maior ou menor (por exemplo, a luz do dia muda de temperatura conforme pas-
sam as horas). Quando esse conjunto de ondas de alta, média e baixa energia alcança 
qualquer corpo/objeto (uma parede, uma árvore, um sapato etc), sua superfície pode 

1. De acordo com Farina, Perez e Bastos (2011, p.28), a luz (isto é, a porção das ondas eletromagnéti-
cas visíveis ao olho humano) situa-se em um comprimento de onda entre cerca de 400 e 800 nanôme-
tros ou, como é erroneamente conhecido, milimícron. Estes autores sugerem o uso da unidade de me-
dida nanômetro (nm) porque milimícron e ângstrom não são consideradas unidades de medida oficiais. 
2. K refere-se à Kelvin, uma unidade de medida adequada para se medir temperaturas.
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absorver muitas destas ondas, enquanto outras são refletidas e alcançam os olhos do 
observador; se um objeto absorve, por exemplo, ondas de média e baixa energia, as 
ondas de alta energia são refletidas para os olhos e o cérebro humano interpreta tal 
superfície como um tom de azul; caso a superfície absorva todas as ondas, nada é 
refletido para os olhos e aquela superfície é vista como preta; caso a superfície reflita 
todas as ondas (sem absorver nenhuma), aquela superfície é vista como branca.

Deve-se ficar claro que os olhos fazem o papel de receptores das ondas que se pro-
pagam pelo ambiente; no entanto, é do cérebro a função de interpretar essas ondas e 
traduzi-las como cores. Isso também é evidenciado por Farina, Perez e Bastos (2011, 
p.32) quando mencionam que “para o ser humano ver, o olho em si não completa o 
processo visual, pois a retina só transmite signos ao cérebro, sendo este incumbido 
de decifrá-los.” Ainda nas palavras destes autores:

A visão representa uma das preciosidades que o homem recebeu da 
natureza. É talvez o sentido que mais faz vibrar o ser humano e faz go-
zar e desfrutar as coisas do mundo que o rodeia, sem deixar de pensar 
nelas. Os olhos, [...], constituem, portanto, os órgãos privilegiados de 
ligação entre o mundo interior do homem e o mundo exterior que o 
rodeia (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011, p.28).

 Lindstrom (2012, p.27) também descreve que “a função do sistema visual é pro-
cessar os padrões de luz, tornando-os informações úteis ao cérebro.” Fraser, Murphy 
e Bunting (2005, p.16) concordam com esse conceito, quando escrevem que o olho é 
uma das mais belas estruturas da natureza devido à sua complexidade e capacidade 
de receber ondas de luz para transmiti-las ao cérebro.

Embora fuja ao escopo da pesquisa aprofundar-se na anatomia ocular e seus com-
ponentes, como esclerótica, coroide, retina, córnea, cristalino, íris e outros, vale a 
pena entender que os olhos, como evidenciam Farina, Perez e Bastos (2011, p.33), 
possuem cerca de 130 milhões de células receptoras sensíveis à luz (fotorreceptores). 
Essas células são divididas entre bastonetes e cones (nomes originários a partir do 
formato que possuem), cuja diferença é que os primeiros são ineficazes em condições 
de luz do dia, mas são responsáveis pela visão em baixas condições de luz, como em 
visão noturna. Já os cones são os responsáveis pela visão em ambientes iluminados 
e por serem capazes de distinguir ondas de alta, média e baixa energia, que depois 
são transmitidas e interpretadas pelo cérebro humano como cores.

Cones e bastonetes estão repartidos irregularmente em toda a retina, 
um ao lado do outro. Os bastonetes se localizam mais na periferia da 
retina. São neurônios sensíveis não só à luz, como também à mudan-
ça de luz; não tem sensibilidade em relação à cor. Os bastonetes não 
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reagem de maneira específica aos diversos comprimentos de onda de 
luz; são responsáveis unicamente pela percepção da forma e do mo-
vimento. Os cones são os neurônios responsáveis pela visão da cor 
e dos detalhes. Localizam-se em diversas zonas da retina central e 
dominam exclusivamente uma região chamada fóvea. Os cones são 
estimulados de maneira diferente pelos vários comprimentos de onda. 
As células de ligação são neurônios bipolares ou ganglionares que têm 
por função encaminhar os impulsos nervosos para o cérebro, partindo 
dos bastonetes estimulados (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011, p.33).

Portanto, embora os bastonetes não enviem informações que depois são interpre-
tadas como cores pelo cérebro, são eles os que asseguram uma visão, mesmo que li-
mitada, em condições precárias de luz: isto explica porque à noite, quando o ambiente 
se torna escuro, não há como distinguir cores. Aliás, se não houvesse cones na retina, 
não seria possível a qualquer ser humano com visão plena distinguir cores: sua visão, 
portanto, seria limitada à interpretação de intensidades de luz e sombra.1

Enquanto todos os bastonetes na retina são essencialmente iguais, os cones po-
dem ser divididos em três tipos. De acordo com Fraser, Murphy e Bunting (2005, p.18), 
um desses tipos responde às ondas longas (de baixa energia ou pulsação) e tem 
pouca resposta aos comprimentos de ondas médias e curtas. Outros cones respon-
dem às ondas médias e outros, ainda, respondem às ondas curtas (isto é, ondas de 
alta energia ou pulsação). Muitas pessoas chamam esses três tipos de cones verme-
lhos, cones verdes e cones azuis, devido às cores normalmente associadas a essas 
regiões do espectro de luz que é visível ao olho humano. É importante compreender 
este design de três canais (três tipos de cones) na retina humana, porque ele é a base 
fundamental para a capacidade de distinção entre cores.

Castro e Versignassi (2012) explicam que enquanto os seres humanos possuem 
três tipos de sensores de cores (vermelho, verde e azul), os papagaios possuem qua-
tro (os três dos humanos mais um receptor para ultravioleta) e a espécie de camarões 
Mantis possui doze tipos de receptores, o que assegura a eles uma capacidade muito 
maior de interpretação de cores e distinção entre tons do que os seres humanos.

Um matéria no portal de notícias Terra (OS ANIMAIS..., 2004) explica que esquilos, 
gatos e cachorros possuem apenas dois tipos de sensores de cor, portanto não são 
capazes de distinguir tantas cores como os humanos. Já a borboleta possui quatro 
diferentes sensores, enquanto a pomba possui até cinco. Há, inclusive, animais como 
a salamandra que, desprovidos de cones em seus olhos, enxergam o mundo a partir 
da recepção de luz e da distinção entre claro e escuro por parte de seus bastonetes 

1. Há um tipo de deficiência da visão cromática chamada acromatopsia em que os cones estão ausen-
tes ou inoperantes na estrutura ocular. Neste caso, aquele que possui tal deficiência enxerga o mundo 
com os bastonetes, apenas com variações de luminosidade (sem cores) e com dificuldade à luz do dia 
ou lugares bem iluminados. A acromatopsia é estudada um pouco mais adiante, neste capítulo.
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(como já verificado, os seres humanos também possuem bastonetes que atuam em 
ambientes com pouca ou quase nenhuma luminosidade). Semelhantes à salamandra, 
animais com apenas um tipo de cone, como o polvo (são necessários dois, no mínimo, 
para distinguir cores) também visualizam o mundo em escalas de cinza.

Estas comparações entre diferentes animais é mais uma evidência de que a cor 
não é uma propriedade nativa de objetos ou superfícies, tampouco uma propriedade 
nativa da luz que é vista de maneira semelhante por todos os animais. De fato, a luz 
carrega ondas eletromagnéticas que podem ser absorvidas ou refletidas por objetos, 
no entanto, a visão ou capacidade de distinção entre cores somente é obtida a partir 
dos aspectos oculares e do cérebro de cada observador, isto é, de cada animal.

Fraser, Murphy e Bunting (2005, p.18-19) usam o termo “tricromacia” para indica-
rem a capacidade do olho humano em distinguir cores a partir dos seus três diferentes 
tipos de cones receptores. Esse é, inclusive, o conceito usado para a reprodução de 
cores por parte de dispositivos eletrônicos e em artes gráficas, afinal, a tricromacia 
possibilita obter quase qualquer cor por meio da combinação de três cores primárias 
(duas primárias não são suficientes e quatro primárias são desnecessárias).

Outras características da visão humana – como oponência, constân-
cia de cor e não-linearidade, [...] – são importantes, mas o fato do olho 
humano ter três tipos de sensores de cores (grosseiramente corres-
pondentes a vermelhos, verdes e azuis) é o que nos permite reprodu-
zir todas as cores usando três pigmentos em papel ou três fósforos 
[emissores de luz] em um monitor (FRASER; MURPHY; BUNTING, 
2005, p.16, tradução minha).

Dispositivos eletrônicos, como monitores e projetores, reproduzem cores a partir de 
combinações de vermelho, verde e azul. A escolha dessas três cores tem exata rela-
ção com o princípio de tricromacia do olho humano, já bem estudado nos parágrafos 
anteriores. Na prática, comprimentos de onda de baixa energia (baixa pulsação) são 
recebidos por um dos três tipos de cones distribuídos pela retina e são interpretados 
pelo cérebro como vermelhos; comprimentos de onda de média energia (média pulsa-
ção) são recebidos por outro dos três tipos de cones e são interpretados como verdes; 
já os comprimentos de onda de alta energia (alta pulsação) são recebidos pelo tercei-
ro tipo de cone e são interpretados como azuis.

Se nenhum desses tipos de cones recebem ondas, o resultado é a visualização de 
preto; a combinação de vermelhos, verdes e azuis (adição de ondas), em diferentes 
intensidades, é capaz de estimular os três tipos de cones receptores na retina e gerar 
qualquer cor dentro do espectro visível ao olho humano. Já o uso de intensidades má-
ximas de vermelho, verde e azul resulta em branco: por essa razão, a reprodução de 
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cores por meio de luzes vermelhas, verdes e azuis, como em monitores e projetores, 
tem o nome de “síntese aditiva”, ou simplesmente RGB (referindo-se à inicial do nome 
dessas cores em inglês – red, green e blue).

A tricromacia, conforme explicado por Fraser, Murphy e Bunting (2005, p.20), tam-
bém é a base para a chamada “síntese subtrativa” de cores, que é usada na repro-
dução de cores em papel ou por dispositivos de impressão. Neste caso, as cores 
primárias são os pigmentos de tinta ciano, magenta e amarelo, que combinadas em 
diferentes porcentagens podem obter milhões de cores.1

Na prática, uma área pintada com cor ciano puro tecnicamente absorve da luz 
original os comprimentos de onda de baixa energia, refletindo apenas comprimentos 
de ondas de média e alta energia (em outras palavras, uma área vista como ciano é 
aquela que subtraiu da luz as ondas de alta energia). Já pigmentos de tinta magenta 
puro absorvem ondas de média energia enquanto refletem os outros; por fim, pigmen-
tos de tinta amarelo puro absorvem ondas de alta energia enquanto refletem ondas 
de baixa e média energia.2

Em teoria, se há a mistura de ciano, magenta e amarelo puros, todas as ondas da 
luz são absorvidas, cada qual por uma tinta, logo nenhuma onda é refletida para o 
olho, o que resulta no preto. As tintas, entretanto, não são puras e com isso acabam 
não absorvendo 100% de ondas de baixa, média e alta energia; por essa razão, a 
síntese subtrativa (CMY) usa uma quarta tinta, que é o próprio preto (passando a ser 
chamada por CMYK)3 para compensar a ligeira impureza das outras. Uma maneira 
simples de verificar o uso da síntese subtrativa é analisar os cartuchos de tinta que 
acompanham impressoras à jato de tinta: o cartucho com tinta colorida tem divisões 
para as tintas ciano, magenta e amarelo; no entanto, a impressora ainda trabalha com 
mais um cartucho exclusivo, que é o de tinta preta. O mesmo princípio é visto em im-
pressões gráficas, já que as cores do material a ser impresso são divididas e gravadas 
em chapas para aplicação de ciano, magenta, amarelo e preto.

4.2. Cor e comunicação

Como já bem verificado, os estudos científicos quanto à gênese das cores pas-
saram por diferentes concepções ao longo de séculos até chegarem à ideia de que 
cores são sensações originárias de ondas eletromagnéticas disparadas a partir de 
fontes luminosas (iluminantes), que se propagam pelo ambiente, podem ou não ser 
absorvidas por objetos e superfícies e que são detectadas pelos cones fotossensíveis 

1. A quantidade de cores gerada por tintas ciano, magenta e amarelo é menor do que a quantidade 
gerada pela combinação de luzes vermelhas, verdes e azuis.
2. Vale lembrar que se o papel é branco, ele não absorve ondas de baixa, média ou alta energia, o que 
significa que ele reflete toda a luz que depois alcança os olhos.
3. CMY correspondem às inciais de Cian, Magenta e Yellow enquanto a letra K refere-se a Black. 
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na estrutura ocular humana para depois serem interpretadas pelo cérebro. Fraser, 
Murphy e Bunting (2005, p.5) mencionam que esses três participantes do evento cha-
mado cor (isto é, a origem de luz, o objeto ou corpo capaz de absorver ondas eletro-
magnéticas e o ser humano), fazem parte da física, da química e da biologia:

Compreender como a luz afeta a cor nos leva à física das cores; com-
preender como os objetos alteram a luz envolve a química das super-
fícies e como suas moléculas e átomos absorvem a energia da luz; e 
compreender a natureza do observador nos leva à biologia, incluindo 
a neuropsicologia do olho e do cérebro e o limiar das regiões inferiores 
da psicologia. Em resumo, cor é um fenômeno complexo (FRASER; 
MURPHY; BUNTING, 2005, p.5-6, tradução minha).

Ao analisar a cor a partir da física, da química e da biologia, verifica-se o papel 
fundamental da origem da luz, dos objetos e do observador que enxerga o mundo 
ao seu redor. No entanto, ao voltar-se para uma avaliação mais próxima das ciências 
humanas, pode-se atribuir à cor a capacidade de provocar estímulos e sensações.

Na comunicação, a cor é um elemento visual significante, isto é, dotado de infor-
mação. Isso também é argumentado por Guimarães (2004, p.14) que, alicerçado por 
publicações de diferentes estudiosos da cor ao longo dos séculos (como Arhnheim, 
Kandinsky e Goethe), reitera a cor com seu poder de discriminação entre objetos, seu 
poder de expressão e sua capacidade de significar.

A aplicação intencional da cor, ou do objeto (considerando-se sua cor), 
possibilitará ao objeto (ou estímulo físico), que contém a informação 
cromática receber a denominação de signo. Ao considerarmos uma 
aplicação intencional da cor, estaremos trabalhando com a informação 
“latente”, que será percebida e decifrada pelo sentido da visão, inter-
pretada pela nossa cognição e transformada numa informação atuali-
zada (GUIMARÃES, 2004, p.15).

Com base em estudos no campo da semiótica da cultura, Guimarães (2004, p.15-
16) evidencia que a cor pode ser compreendida “como um dos elementos da sintaxe 
da linguagem visual”, sendo que a linguagem visual define-se como um dos vários 
códigos que podem ser usados para a comunicação humana. Mestriner (2005, p.53) 
explica que a forma é o mais importante elemento diferenciador de um produto, pois 
pode ser exclusiva (por exemplo, a forma da garrafa da Coca-Cola é facilmente reco-
nhecível). Já a cor não é exclusiva, mas pode ser considerada o principal elemento da 
comunicação, capaz de provocar estímulos visuais como nenhum outro.
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Os designers devem, entretanto, saber que as cores provocam estí-
mulos e reações em seus receptores e podem sim, ser associadas a 
ideias, lembranças e sensações. As combinações de cores podem ser 
associadas, por exemplo, ao público infantil, podem ser alegres ou 
tristes, sofisticadas ou populares, modernas ou antiquadas, esportivas 
e dinâmicas, e assim por diante (MESTRINER, 2005, p.53).

Mestriner prossegue sua argumentação evidenciando que após o desenvolvimento 
de um produto, caso se questione sua cor, mas não se obtenha uma resposta clara 
e afirmativa sobre isto, algo está errado. Tal cuidado se deve porque, como reitera o 
autor (2005, p.53), “depois da forma, o elemento de identificação do produto é a cor”.

É interessante observar como estes conceitos mencionados por Mestriner são bem 
verificados em aplicações práticas de mercado. Sob o ponto de vista da física, a cor 
não é propriedade nativa de objetos (estes podem apenas absorver e refletir ondas 
eletromagnéticas), no entanto, ao analisar a cor carregada por uma marca, ela se tor-
na parte dos produtos e passível de reconhecimento como tal.

Vários exemplos da ligação entre cores, marcas e produtos são apresentados por 
Lindstrom com base em sua pesquisa chamada BrandSense (2012, p.161-162), que 
foi conduzida primeiro a partir de entrevistas qualitativas via grupos focais com ho-
mens e mulheres entre 25 a 40 anos de 13 países diferentes (Chile, Dinamarca, Ho-
landa, Índia, Japão, México, Polônia, Espanha, África do Sul, Suécia, Tailândia, Reino 
Unido e Estados Unidos), depois se complementou com uma segunda etapa de en-
trevistas quantitativas aplicadas a mais de 2 mil pessoas nos Estados Unidos, Reino 
Unido e Japão para avaliar associações sensoriais, imagísticas, intenções de compra 
e outros temas relacionados a 18 marcas.

Em um dos exemplos, Lindstrom (2012, p.27) fala da Coca-Cola, que leva as cores 
vermelho e branco, características desta marca, extremamente a sério:

“...sempre que há Coca-Cola, há vermelho e branco, simples assim”. 
[...] o uso consistente de cores, a fita dinâmica, a tipografia e o logo 
da Coca-Cola estabeleceram uma imagem clara que sobreviveu por 
décadas e é inconfundível a todos que já foram expostos à marca” 
(LINDSTROM, 2012, p.27).

Lindstrom (2012, p.49) evidencia que a Coca-Cola, entretanto, perde a batalha pelo 
vermelho no mercado europeu graças à acirrada competição local: no Reino Unido, 
30% dos entrevistados da pesquisa BrandSense associam o vermelho padrão da Co-
ca-Cola à Vodafone, gigantesca empresa de telefonia celular. De qualquer forma, o 
autor revela que na maioria dos mercados globais, 36% dos entrevistados de fato as-
sociam o vermelho com a Coca-Cola, ficando a Vodafone (nos mercados onde atua) 
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detentora do segundo lugar, com 27% e a Budweiser e o McDonald's os ocupantes do 
terceiro e do quarto lugar, com 13% e 12%, respectivamente.

Ao longo do século, outras marcas também propuseram associação com a cor 
vermelha; exemplos incluem a fabricante de condimentos norte-americana Heinz e 
até a própria Suíça, país lembrado por relógios de qualidade, facas, queijos, choco-
lates e bancos (a Cruz Vermelha é um exemplo de marca originária da Suíça e que é 
reconhecida pela cor vermelha). Aliás, ao se perguntar a alguém que acompanha o 
circuito de Fórmula 1 qual escuderia vem à mente ao pensar no vermelho, não é difícil 
imaginar que a resposta seja a marca Ferrari. 

Em outro exemplo, Lindstrom (2012, p.51) explica que o amarelo é tido como a cor 
mais cativante de todas e que quase na mesma época em que as páginas amarelas 
do guia telefônico surgiram, o empresário John Hertz, detentor de uma pequena par-
ticipação em uma concessionária de Chicago com excedente de carros usados, ouviu 
falar de um estudo da Universidade de Chicago que descrevia o amarelo como a cor 
mais fácil de ser identificada por consumidores; quando Hertz pensou em transformar 
o excedente de carros em táxis, mandou pintá-los de amarelo e chamou a empresa de 
Yellow-Cab. Depois, quando Hertz vendeu essa empresa, formou uma nova chamada 
Hertz Rent-a-Car e novamente fez do amarelo a cor influente no logo de sua empresa.

Os casos do vermelho da Coca-Cola e do amarelo da Yellow-Cab, assim como 
vários outros exemplos apresentados no livro de Lindstrom (2012, p.52), como o deli-
cado tom de azul da marca Tiffany, que é reconhecível por seu público-alvo e é usado 
amplamente em suas lojas, catálogos, anúncios, sacolas de compras e embalagens 
autênticas, deixam claro o quanto as cores transmitem valores e informações, bem 
como podem gerar lembranças que levam ao reconhecimento de marcas e produtos.

A cor é essencial às marcas visto ser o mais visível (o óbvio) ponto 
de comunicação. Os ônibus escolares, os carros de polícia e os cami-
nhões de lixo se distinguem pelas cores, antes de tudo. Pense em ca-
minhonetes de correio, e o pensamento imediato é sua cor. Usar uma 
cor em um logo, e depois esporadicamente salpicá-la nos materiais 
impressos, não vai automaticamente construir ou manter a proprie-
dade da cor. Contudo, as cores criam claras associações em nossas 
mentes, e essas mesmas associações não fazem outra coisa além de 
beneficiar as marcas (LINDSTROM, 2012, p.52-53).

   
No livro A psicologia das cores, Heller (2013, p.17) afirma que “cores e sentimentos 

não se combinam ao acaso nem são uma questão de gosto individual – são vivências 
comuns que, desde a infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa 
linguagem e em nosso pensamento”. Para chegar a essa conclusão, a pesquisadora 
consultou 2 mil pessoas, com idade entre 14 e 97 anos, de diferentes profissões e 
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por toda a Alemanha; essas pessoas foram questionadas sobre suas cores predile-
tas, cores que menos gostam, efeitos que cores podem ter e a associação de cores 
a sentimentos. No encarte de páginas coloridas do livro (entre as páginas 48 e 49), a 
autora mostra que o azul (45%), o verde (15%) e o vermelho (12%) são as três cores 
mais preferidas, enquanto no que diz respeito às cores menos apreciadas, o marrom 
(20%), o rosa (17%) e o cinza (14%) ocupam as três primeiras posições; há ainda os 
resultados das associações de cores a sentimentos, por exemplo: a frieza caracteriza-
da sobretudo por azul, mas também por branco, cinza claro e escuro, o calor sobretu-
do por vermelho, amarelo e laranja, o erotismo por vermelho (na maioria), preto, rosa 
e roxo, o venenoso por verde (na maioria), amarelo e roxo e assim por diante (foram, 
ao total, 160 diferentes sentimentos analisados pela pesquisadora).

Os estudos de Heller não apenas evidenciam o poder das cores e suas associa-
ções a sentimentos, mas também revelam o quanto o uso de cores adequadas pode 
contribuir para a exposição de valores por parte de marcas ou produtos. Tieski-Franc-
kowiak (2000, p.203) exemplifica que a combinação de azul e branco provoca a sen-
sação de frescor em produtos de limpeza, mas essas cores não seriam adequadas 
para um cartaz que comunica a reunião dos membros de um sindicato, visto que a 
junção em tal contexto seria fria, distante e precária no que diz respeito à sensação de 
calor humano; para este cartaz, seria mais convidativo o uso de cores quentes, como 
combinações de vermelho, laranja e amarelo.

Um terço da criatividade consiste de talento, um terço de influências 
ambientais que estimulam dons especiais e um terço de conhecimen-
tos aprendidos a respeito do setor criativo em que se trabalha. Quem 
não souber nada a respeito dos efeitos gerais e da simbologia de co-
res, quem quiser confiar apenas em seus talentos naturais, será sem-
pre ultrapassado por aqueles que possuem, além disso, esses conhe-
cimentos. Usar as cores de maneira bem direcionada significa poupar 
tempo e esforço (HELLER, 2013, p.17).    

Lindstrom (2012, p.101), a partir do estudo Preconceptions of taste based on color 
dos autores Christopher Kock e Erick C. Kosh, cita que os consumidores associam co-
res a sabores, como o vermelho e o laranja para doces, verde e amarelo para amargos 
ou branco para salgados. Em um outro exemplo, o mesmo Lindstrom (2012, p.25-26) 
menciona um teste de comida realizado pelo pesquisador Roth em 1988, que pegou 
bebidas, as coloriu em vários graus de intensidade, depois perguntou às pessoas qual 
delas era a mais doce: centenas de estudantes erraram em suas conclusões, pois 
foram influenciados pela cor, acreditando que quanto mais forte a cor, mais doce era 
a bebida (na verdade era o contrário – quando mais forte a cor, mais azeda a bebida). 
Outro teste lembrado por Lindstrom (2012, p.26) foi o de DuBose, que pediu às pes-
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soas para provarem bebidas de uva, lima-limão, cereja e laranja: os voluntários não 
tiveram dificuldades em identificar esses sabores quando as cores as representavam, 
no entanto, quando as cores e sabores foram trocados, apenas 30% dos entrevista-
dos que provaram a bebida de cereja identificaram corretamente tal sabor.

Farina, Perez e Bastos (2011, p.13) afirmam que a cor exerce uma ação tríplice, 
que é de impressionar, expressar e construir. Nas palavras destes autores:

A cor é vista: impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E 
é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo 
e capacidade, portanto, de construir uma linguagem própria que co-
munique uma ideia (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011, p.13).

Quando Farina, Perez e Bastos (2011, p.2) afirmam que “as cores influenciam o ser 
humano e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico como psicológico,” e que elas “pro-
vocam estímulos emocionais e psicológicos que influenciam diretamente na decisão 
de compra de um produto ou em sua identificação com o público-alvo”, pode-se haver 
a dúvida sobre como, do ponto de vista fisiológico, as cores (que são as ondas eletro-
magnéticas) podem ser capazes de alterar o humor ou afetar as emoções humanas. 
Uma explicação detalhada sobre este assunto pode ser encontrada entre as páginas 
131 e 134 do livro Homen, Comunicação e Cor, da autora Irene Tieski-Franckowiak, 
em que ela cita explicações de Harold Wohlfarth, então presidente da Academia Ale-
mã de Ciência da Cor e fotobiólogo da Universidade de Alberta, no Canadá. A seguir 
é transcrita uma parte dessas explicações, sendo que para facilitar a compreensão, 
grifos foram inseridos nas citações que interessam particularmente a esta pesquisa:

A luz, ao atingir a retina, influencia a síntese da melatonina, que 
por sua vez provoca a síntese da serotonina, um neurotransmissor 
que atua no sistema nervoso central, inibindo ou ativando a ação dos 
neurônios do hipotálamo e sistema límbico, modificando os aspectos 
emocionais e motivacionais físicos e psicológicos. Isto ocorre por-
que a rede de cones e bastonetes é de alta convergência nos corpos 
geniculados do sistema límbico, onde entram em conexão com grande 
número de neurônios de outras regiões talâmicas e adjacentes.
A primeira sensação de cor, antes de sua interpretação intelectual, 
acontece no sistema límbico, estritamente relacionada com a vida ve-
getativa e emocional. A energia eletromagnética da cor interage com 
a vida vegetativa e emocional. A energia eletromagnética da cor inte-
rage com as glândulas pituitária, pineal e hipotálamo. Estes órgãos 
regulam o sistema endócrino e as funções dos sistemas nervosos 
simpático e parassimpático, como a fome, sede e sexo. As res-
postas emocionais de ódio, amor, dor e desprazer têm origem no 
grupo de núcleos que formam o sistema límbico. Por este motivo, 
a interferência fisiológica e psicológica das cores é uma realidade. 
(TIESKI-FRANCKOWIAK, 2000, p.131, grifos meus).
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Os estudos de Wohlfarth (apud TIESKI-FRANCKOWIAK, 2000, p.132) citam que o 
vermelho, por se tratar de um comprimento de onda de baixa pulsação, tem a capa-
cidade de excitar, isto é, elevar a pressão arterial, acelerar os batimentos cardíacos e 
em alguns casos até provocar inquietação e agressividade. Pode-se comparar essa 
constatação aos estudos de Heller (2013, p.49-82), que evidenciam a associação do 
vermelho sobretudo ao calor, proximidade, paixão, sexualidade, erotismo, amor, pai-
xão, sedução, imoral, agressividade, ódio, proibição, excitação e amor.

O vermelho, portanto, chama muita atenção e não é por acaso que sinais de emer-
gência utilizam essa cor: na verdade, Farina, Perez e Bastos (2011, p.88) revelam que 
as cores utilizadas na segurança do trabalho e no campo industrial – definidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – apoiam-se justamente na lingua-
gem psicológica das cores; em sinais de trânsito, o vermelho tem conotação de perigo 
ou de alarme, o amarelo de atenção e o verde de segurança e de liberdade.

O vermelho e o verde, aplicados a sinalizações de trânsito, representam a ordem 
de parada e de prosseguimento, respectivamente, no mundo todo. Ambrose e Harris 
(2012, p.118) lembram também dos tons pastéis de azul e rosa que em qualquer lugar 
são associados aos recém-nascidos (azul para os meninos e rosa para as meninas, 
sobretudo nas roupas), sendo essa uma associação tão forte que se tais cores forem 
invertidas, há um rompimento cognitivo e algo parece esquisito, errado ou inaceitável.

No entanto, a significação da cor pode não ser semelhante em todos os contextos, 
países e culturas. Ambrose e Harris (2012, p.119) citam o branco, que para os oci-
dentais é a cor da pureza, usado em vestidos de noivas, e para os orientais é a cor 
do luto, que também simboliza a morte. Na religião judaica, o azul é a cor sagrada 
enquanto para os chineses esta representa a imortalidade; o verde é importante em 
países muçulmanos pois é a cor do Islã, no entanto este tem conotação negativa na 
França (sendo uma má escolha para embalagens), além de também indicar que uma 
esposa está sendo infiel caso use essa cor em seu chapéu na China.

Para Farina, Perez e Bastos (2011, p.116), a publicidade, por seu caráter emocional 
que deseja fixar aspectos de uma realidade colorida, bela e feliz, por sua força de im-
pacto e por sua expressividade de fácil assimilação, apoia-se na cor como o elemento 
que mais é capaz de contribuir para a transmissão dessa mensagem idealizadora.

Esses mesmos autores (2011, p.120-121), ao evidenciarem a grande importância 
das cores para a promoção de vendas e embalagens, citam um aspecto relevante e 
que deve ser considerado por profissionais: embora existam diversos livros e pes-
quisas que avaliam associações de cores a sentimentos, deve-se ter o cuidado de 
analisar o mercado para saber se esses conceitos, por si só, são capazes de atrair a 
atenção perante a concorrência. Por exemplo, o marrom é a cor mais adequada para 
sugerir o chocolate, entretanto, se somente esta cor é usada no produto e em seu 
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display no ponto de vendas, o mesmo pode passar despercebido; este tipo de percep-
ção é fundamental para abrir espaço a uma solução personalizada, na qual regras e 
orientações quanto a cores permanecem como um auxílio de base.

A cor é uma ferramenta mercadológica muito importante. De certo 
modo, as cores são uma espécie de código fácil de entender e as-
similar e por isso pode e deve ser usado estrategicamente como um 
instrumento didático. As cores formam uma linguagem imediata que 
tem a vantagem de superar muitas barreiras idiomáticas com seus 
conseguintes problemas de decodificação. Dentro do mundo da em-
balagem, a cor é fundamental. Os consumidores estão expostos a 
inúmeras mensagens visuais diferentes. [...] cada produto luta por so-
bressair-se dos demais, buscando ser reconhecido e chamar a aten-
ção de forma que o consumidor pare, toque e o leve consigo (FARINA; 
PEREZ; BASTOS, 2011, p.121).

Ao fazer uma ligação entre os estudos de Lindstrom (2012), de Guimarães (2004), 
de Heller (2013), de Tieski-Franckowiak (2000), de Ambrose e Harris (2012) e de Fa-
rina, Perez e Bastos (2011), nota-se como as cores escolhidas por marcas e produtos 
podem transmitir ideias, valores e até se tornarem aspectos de reconhecimento por 
parte dos consumidores. Cores, neste sentido, transmitem informações. 

Farina, Perez e Bastos (2011, p.2) ainda reiteram que a maior parte das pessoas 
não tem consciência da carga simbólica das cores (na verdade, nem imaginam a 
quantidade de informações que pode ser transmitida por elas), mas quando tais pes-
soas se deparam com boas combinações de cores, elas reagem favoravelmente e se 
deixam levar pela atração que as cores exercem sobre os sentimentos.

Infelizmente existem muitas pessoas incapacitadas de distinguir certas cores e até 
aquelas que veem o mundo ao seu redor em tons de cinza (isto é, variações de lumi-
nosidade), pois não conseguem enxergar cor alguma. Os estudos a seguir se dedicam 
a explorar com mais detalhes a deficiência para cores que estes indivíduos possuem; 
no entanto, antes de se aprofundar neste tema, os próximos parágrafos argumentam 
sobre o próprio significado da expressão deficiência visual para, com isso, analisarem 
se aqueles que possuem dificuldades ou incapacidade de enxergar certas cores tam-
bém são considerados, formalmente, como deficientes visuais.

4.3. Deficiência visual e cegueira

O relacionamento entre luzes e objetos são a base para a geração e visualização 
de cores por parte dos seres humanos. Farina, Perez e Bastos (2011, p.1) dizem que 
“se abrirmos conscientemente os olhos ao mundo que nos rodeia, veremos que vive-
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mos mergulhados num cromatismo intenso”. Os olhos, como esses mesmos autores 
escrevem, são nossa máquina fotográfica com a objetiva pronta a impressionar.

Nem todas as pessoas, entretanto, possuem condições de enxergar qualquer coisa 
ao seu redor. Uma avaliação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (2012, p.6), com base nos resultados do Censo 2010, mostra que cerca de 
24% da população – mais ou menos 45.6 milhões de brasileiros – possuem algum tipo 
de deficiência entre auditiva, mental, motora e visual. Deste universo, a maior ocor-
rência é a deficiência visual, que atinge 18,6% da amostragem (cerca de 8.5 milhões), 
sendo que 3,46% (mais ou menos 1.5 milhão) alegam ter deficiência visual severa1 e 
1,6% (cerca de 730 mil) alegam ser totalmente cegos.

A deficiência visual, ainda segundo estes dados (2012, p.8), é maior entre pessoas 
acima de 65 anos (49,8%), seguido por pessoas entre 15 a 64 anos (20,1%) e crian-
ças e jovens entre 0 e 14 anos (5,3%). Com relação à avaliação por sexo, há mais 
mulheres com deficiência visual (21,4%) do que homens (16%).2

A Organização Mundial da Saúde (VISUAL..., 2014) estima que cerca de 285 mi-
lhões de pessoas no mundo são deficientes visuais, sendo 39 milhões cegas e 246 
milhões de indivíduos com baixa visão (isto é, com visão moderada ou severa). Mais 
ou menos 90% dessas pessoas vivem em ambientes de baixa renda e 82% são indiví-
duos com 50 anos ou mais; cataratas são a principal causa de cegueira em países de 
renda média e baixa enquanto erros refrativos não corrigidos são a principal causa de 
deficiência visual moderada e severa. Embora nos últimos 20 anos houve uma redu-
ção de casos de deficiência visual originários por doenças infecciosas, cerca de 80% 
de todos os casos de deficiência visual podem ser prevenidos ou tratados.

Vale a pena destacar o uso da expressão pessoa com deficiência e também o em-
prego adequado a deficiente visual. A Assessoria Especial de Assistência à Pessoa 
com Deficiência (TERMINOLOGIA..., 2013) adverte que usar um vocabulário inade-
quado para se referir à deficientes auditivos, mentais, motores e visuais pode estar 
ligado à falta de conhecimento ou até se refletir em preconceito, por isso, é importante 
se ater às expressões corretas para cada indivíduo.

Sassaki (s.d.) enfatiza que o uso de terminologias corretas ajuda a desencorajar 
práticas discriminatórias e possibilita a construção de uma sociedade mais inclusiva. 
Segundo este autor, termos como aleijado, defeituoso, incapacitado ou inválido eram 
utilizados com frequência até a década de 1980, no entanto, em 1981, por influência 
do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, começou-se a escrever e falar pela 
primeira vez na expressão pessoa deficiente.

1. O Censo 2010 considerou pessoas com deficiência severa aquelas que, ao responderem sobre suas 
deficiências, escolheram as respostas “tem grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”.
2. Os índices quanto à quantidade de deficientes visuais por idade e por sexo são baseados no univer-
so total da pesquisa ao invés do grupo de cerca de 45.6 milhões de deficientes.
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Além disso, também se popularizou entre as décadas de 1980 e 1990 o uso da 
expressão portador de deficiência (e suas flexões no feminino e no plural): Sassaki 
(s.d.) enfatiza que as pessoas não portam deficiência (não é como algo ora portado, 
ora não, como um documento de identidade ou um guarda-chuva), por isso, deve-se 
preferir falar em pessoa com deficiência, que foi aprovado no texto da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral da ONU em 
dezembro de 2006 e ratificado no Brasil em 2008.

A Assessoria Especial de Assistência à Pessoa com Deficiência (TERMINOLO-
GIA..., 2013) também explica que ao invés de falar em crianças, adultos ou pessoas 
normais, deve-se optar pela expressão pessoa sem deficiência, evitando-se ainda a 
sigla PcD para se referir à pessoa com deficiência, pois não se usam siglas quando 
se trata de seres humanos.

Quanto à expressão deficiente visual, a Associação Brasileira de Assistência à Pes-
soa com Deficiência Visual (DEFINIÇÕES..., s.d.) enfatiza que deficientes visuais são 
indivíduos que apresentam baixa visão ou são cegos. A Câmara dos Deputados (2013) 
também deixa claro que esta é a denominação adotada pelos diferentes decretos, leis 
e portarias da legislação brasileira. Por exemplo, o Decreto nº 5.904, que assegura à 
pessoa com deficiência visual o direito de ingressar e permanecer em ambientes de 
uso coletivo acompanhada de seu cão-guia, descreve por meio do seu artigo 2º que 
deficiência visual refere-se à:

...cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05º no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão,1 que significa 
acuidade visual entre 0,3º e 0,05º no melhor olho, com a melhor corre-
ção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores (CÂMARA DOS DE-
PUTADOS, 2013, p.319).

Para compreender melhor esses conceitos, a coordenadora clínica da Associação 
Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, Maria Aparecida Haddad, 
em entrevista a Varella (2012), explica que independente da idade, pessoas cegas são 
as que não são capazes de perceber a luz (para elas tudo é escuro); já pessoas com 
baixa visão enxergam no mínimo três vezes menos do que pessoas sem deficiência.

Maria Aparecida Haddad (apud VARELLA, 2012) também enfatiza que uma pes-
soa é considerada com baixa visão se apresenta níveis inferiores de visão após ter 
passado por todos os tratamentos possíveis e já ter tentado todos os recursos óticos 

1. A Organização Mundial da Saúde (VISUAL..., 2014) classifica quatro níveis de função visual: visão 
normal, visão moderada, visão severa e cegueira. A combinação entre visão moderada e severa forma 
o grupo chamado baixa visão ou visão subnormal. Sassaki (s.d.), entretanto, sugere evitar o uso de 
visão subnormal e optar sempre pela expressão baixa visão. 
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disponíveis para melhorar sua capacidade visual (para a coordenadora clínica, se não 
fosse assim, seria considerado com baixa visão alguém com oito graus de miopia).

Enquanto cegos e pessoas com baixa visão são considerados deficientes visuais, 
cataratas, conjuntivite, estrabismo, glaucoma, toxoplasmose (apenas para citar al-
guns exemplos) definem-se como lesões ou doenças oculares que, como revela o 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (DOENÇAS..., s.d.), “podem acometer nosso sis-
tema visual e comprometer, por um determinado tempo ou de forma definitiva, nossa 
capacidade de comunicação através da visão.”

O daltonismo, que é explorado adiante neste capítulo e que se refere à incapaci-
dade de distinguir certas cores (ou não visualizar cores) é compreendido pela Clas-
sificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 
CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008, vol.1, p.441) como deficiência 
da visão cromática (código H53.5). Portanto, não é adequado se referir a daltônicos, 
estrábicos, pessoas com conjuntivite, com glaucoma ou com outras doenças oculares 
como deficientes visuais. Claro que os deficientes visuais – neste caso indivíduos com 
baixa visão – também podem ser daltônicos ou sofrerem de conjuntivite; no entan-
to, deve ficar claro que doenças, lesões ou dificuldades em distinguir cores, quando 
constatadas isoladamente em indivíduos, não representam o universo daqueles que 
são considerados deficientes visuais.

4.4. Deficiência da visão cromática (daltonismo)

Estimativas da ONU (WORLD..., 2013) apontam que a população mundial já ultra-
passa 7 bilhões de pessoas, sendo previsto um aumento de 1 bilhão nos próximos 12 
anos e a média de 9.6 bilhões de pessoas até o ano de 2050. A partir de um cálculo 
simples que envolve a média de cegos em comparação à população global, pode-se 
chegar à conclusão de que a quantidade de cegos no mundo (cerca de 29 milhões) 
não representa nem 1% do total da população mundial (cerca de 7 bilhões). Logo, 
pode-se constatar que a maioria dos seres humanos, cada qual com seu grau de acui-
dade visual, é capaz de ver o mundo que o rodeia.

Nem todas as pessoas providas de visão, entretanto, são capazes de enxergar 
todas as cores que compõem o espectro visível ao olho humano. A incapacidade em 
distinguir cores é popularmente conhecida como daltonismo, nome que, de acordo 
com Davini (1991), origina-se do inglês John Dalton (1766-1844), primeiro cientista a 
estudar esse distúrbio da visão, do qual também padecia.

Varella (2015) menciona que os termos discromatopsia ou discromopsia também 
podem ser usados para se referir à deficiência com as cores, que, como descreve 
a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
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Saúde – CID-10 (ORANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008, vol.1, p.441) é com-
preendida como deficiência da visão cromática (código H53.5). Em inglês, pode-se 
recorrer aos termos color blindness, color vision deficiency ou daltonism, no entanto 
Edridge-Green (1911, p.299) alerta que color blindness deve ser evitado justamente 
porque somente uma pequena parte das pessoas que apresentam tal problema são 
cegos para as cores; as outras podem vê-las, no entanto com certas diferenças, so-
bretudo nos tons de vermelho e verde.

Varella (2015) explica que o daltonismo, em quase todos os casos, é uma condição 
geneticamente hereditária e recessiva e que está ligada ao cromossomo sexual X. As 
mulheres raramente apresentam tal transtorno porque elas possuem dois cromosso-
mos X: quando elas recebem de um dos pais o cromossomo com a mutação genética, 
o outro, que é normal, compensa a alteração e a deficiência da visão cromática não 
ocorre. Contudo, Varella (2015) ressalta que as mulheres que carregam o gene defei-
tuoso podem transmiti-lo a seus filhos, que herdam o daltonismo caso recebam do pai 
e mãe este cromossomo X com o gene anômalo.

De acordo com a American Optometric Association (COLOR..., s.d.), além da he-
rança genética, a perda de visão de cores também pode ocorrer em outros casos: por 
doenças ou lesões que danificam o nervo ótico ou a retina, como diabetes, glaucoma, 
degeneração macular, Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, esclerose múltipla, alcoo-
lismo crônico, leucemia e anemia falciforme; pelo uso de certas medicações, como 
remédios usados no tratamento de problemas cardíacos, de pressão arterial alta, de 
infecções, de distúrbios do sistema nervoso e de problemas psicológicos; a partir de 
exposições químicas (por exemplo, fertilizantes e estireno); pelo envelhecimento natu-
ral humano, que pode se refletir em perda gradual da capacidade em enxergar cores. 

Kalloniatis e Luu (2007) argumentam que as pessoas que não possuem deficiência 
da visão cromática são consideradas tricromatas. Como já explicado anteriormente 
neste capítulo, o termo tricromacia refere-se à capacidade do olho humano em en-
xergar cores a partir dos seus três diferentes tipos de cones receptores: um para a 
recepção de ondas eletromagnéticas de alta energia (tons de azuis), outro para ondas 
de média (tons de verdes) e outro ainda para ondas de baixa energia (tons de verme-
lhos). De acordo com Sharpe et al. (1999, p.25), esses três cones presentes no olho 
humano são chamados pelos nomes protan (receptores de ondas de baixa energia), 
deutan (receptores de ondas de média energia) e tritan (receptores de ondas de alta 
energia). Tais termos originam-se do grego e querem dizer, respectivamente “primei-
ro” (protos), “segundo” (deuteros) e “terceiro” (tritos).

Pessoas que não são tricromatas, portanto, são aquelas com alguma deficiência 
em enxergar cores. Os autores Kalloniatis e Luu (2007) descrevem que os deficientes 
da visão cromática podem ser classificadas em três diferentes grupos: anomalous 
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trichromacy (tricromacia anômala), dichromacy (dicromacia) e monocromacia (mono-
chromacy). Tricromatas anômalos são indivíduos que possuem os três tipos de cones 
receptores de cores, no entanto um destes (protan, deutan ou tritan) apresenta com-
portamento incomum, resultando em diferenças na interpretação de cores; já dicroma-
tas são pessoas que possuem apenas dois dos três tipos de cones receptores (um de-
les está em falta), logo, eles só podem visualizar cores com base na combinação dos 
outros dois canais; monocromatas são pessoas que possuem apenas um ou nenhum 
dos três tipos de cones receptores, o que se reflete tipicamente na impossibilidade de 
ver cores (estes veem o mundo em preto, branco e tons de cinza).

Apresenta-se a seguir uma breve descrição dos tipos de deficientes da visão cro-
mática, com base nos três grupos mencionados por Kalloniatis e Luu, isto é, tricroma-
tas anômalos, dicromatas e monocromatas. As explicações a seguir são baseadas em 
informações do National Eye Institute (FACTS..., 2015).

• Protanomalia (anomalia nos cones receptores de ondas de baixa energia): 
para indivíduos com esse diagnóstico, vermelhos, laranjas e amarelos parecem 
mais esverdeados enquanto as cores não possuem tanto brilho.

• Deuteranomalia (anomalia nos cones receptores de ondas de média energia): 
para esses indivíduos, amarelos e verdes aparecem mais avermelhados, sendo 
difícil distinguir entre violetas e azuis. A deuteranomalia é o tipo mais comum de 
deficiência da visão cromática.

• Tritanomalia (anomalia nos cones receptores de ondas de alta energia): para 
estes indivíduos, o azul parece mais esverdeado, sendo difícil distinguir o ama-
relo e o vermelho do rosa. Este é um tipo raro de deficiência da visão cromática.

• Protanopia (dicromatas com inoperância dos cones receptores de ondas de 
baixa energia): para esses indivíduos, vermelhos são vistos como pretos en-
quanto certos tons de laranja, amarelo e verde são vistos como amarelos.

• Deuteranopia (dicromatas com inoperância dos cones receptores de ondas de 
média energia): tendem a ver tons de vermelho como uma mistura de amarelos 
e bejes enquanto verdes são vistos como tons de bege.

• Tritanopia (dicromatas com inoperância dos cones receptores de ondas de alta 
energia): para esses indivíduos, o azul aparenta ser verde e o amarelo aparenta 
ser violeta ou cinza claro. Assim como a tritanomalia, este é um tipo raro de de-
ficiência da visão cromática.

• Monocromacia de cone: define-se pela inoperância de dois dentre os três ti-
pos de cones receptores (somente um opera). Embora indivíduos com esse 
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diagnóstico são raros, eles não são capazes de comparar e distinguir cores. 
Além disso, pessoas com operância apenas do cone tritan (receptores de ondas 
de alta energia) possuem baixa acuidade visual, miopia e movimentos incontro-
láveis dos olhos, que é uma condição chamada por nistagmo.

• Monocromacia de bastonete ou acromatopsia: esse é o mais severo dos 
tipos de deficiência da visão cromática, já que nenhum dos três tipos de cones 
receptores operam. Indivíduos com esse diagnóstico enxergam o mundo em 
branco, preto e tons de cinza. Considerando que os bastonetes respondem à 
luz que alcança os olhos, pessoas com acromatopsia tendem a ser fotofóbicos 
(desconfortáveis em ambientes claros) além de conviverem com nistagmo.

Sharpe et al. (1991, p.26) explicam que a incidência de daltônicos varia entre hu-
manos de diferentes origens raciais. As maiores incidências são encontradas em eu-
ropeus e brâmanes indianos enquanto as menores incidências são verificadas nos 
aborígenes da Austrália, no Brasil, nas ilhas do Pacífico Sul e na América do Norte. Ao 
cruzar dados de diferentes estudos realizados com a população da Noruega, Suíça, 
Alemanha, Grã Bretanha, França, Holanda, Grécia e Irã, Sharpe et al. (1999, p. 30) 
apresentam uma tabela que revela que cerca de 8% dos homens avaliados (maioria 
portanto, descendentes europeus) possuem algum tipo de daltonismo, enquanto para 
mulheres o percentual é de cerca de 0,5%.

Esses mesmos resultados são apresentados em tabela publicada por Kalloniatis 
e Luu (2007), detectando a deuteranomalia como o tipo mais recorrente (5% dos ho-
mens e 0,4% das mulheres), seguido pela deuteranopia (1,5% dos homens e 0,01% 
das mulheres), e pelos tipos protanomalia e protanopia (ambos atingindo 1% dos ho-
mens e 0,01% das mulheres). Casos de tritanomalia, tritanopia e monocromacia são 
raros enquanto casos de acromatopsia são extremamente raros.

Há divergências entre sites, publicações e livros que exploram temas sobre cores 
no que se refere ao percentual de daltônicos no mundo. Para citar alguns, no livro A 
Ilha dos Daltônicos, Sacks (1996, p.22) argumenta que o tipo de daltonismo mais co-
mum, que é a incapacidade de distinguir entre cores vermelhas e verdes, afeta cerca 
de 1 a cada 20 homens, sendo que a acromatopsia (incapacidade de enxergar qual-
quer cor) é muito mais raro, afetando 1 entre 30 ou 40 mil homens.

Em A Psicologia das Cores, Heller (2013, p.273) escreve que cerca de 5% da popu-
lação global é daltônica, sendo 4% homens. Já em O Guia Completo da Cor, Fraser e 
Banks (2007, p.28) falam em torno de 8% dos homens e 0,5% de mulheres.

Em Psicodinâmica das Cores em Comunicação, Farina, Perez e Bastos (2011, 
p.55) argumentam que 10% da população mundial é daltônica, destes, 95% homens. 
O site ColorAdd (WHY..., 2010) fala em torno de 350 milhões de daltônicos no mundo.
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O site Colour Blind Awareness (TYPES..., s.d.) argumenta que há um consenso 
geral no mundo de que cerca de 8% dos homens e 0.5% das mulheres são daltônicos. 
Ao que parece, não há um levantamento específico mundial (e atual) sobre a porcen-
tagem exata de daltônicos e nem mesmo estudo semelhante no Brasil: o Censo, que 
é realizado pelo IBGE a cada 10 anos e pesquisa o universo total de brasileiros, não 
faz perguntas sobre deficiências da visão cromática.

De qualquer forma, ao considerar a média desses estudos (que falam em torno de 
5% a 8% da população), pode-se ter uma noção de que há uma considerável quanti-
dade de pessoas daltônicas no mundo, sendo até 5 a 8 vezes mais do que indivíduos 
que apresentam cegueira (que não representam nem 1% do universo global). Claro 
que esses números, como já apontado a partir de Sharpe et al (1991, p.26), variam 
muito entre regiões e populações de diferentes origens raciais.

Existem diversos testes que podem ser usados para identificar se uma pessoa 
apresenta deficiência em enxergar cores. O National Eye Institute (FACTS..., 2015) 
cita o Teste de cores de Ishihara (talvez o mais famoso dentre eles), que consiste em 
uma série de círculos (que são as chamadas Placas de Ishihara), cada qual contendo 
um padrão de pontos em diferentes cores e tamanhos; alguns pontos nesses círculos 
formam números ou geometrias que são facilmente identificáveis por pessoas com 
visão sem deficiência de visão cromática, mas que não podem ser reconhecidos por 
indivíduos que possuem dificuldades em distinguir tons vermelhos e verdes.1

Há também o Teste de cores de Cambridge,2 que é feito a partir de uma tela de 
computador e consiste de placas de cores semelhantes ao Teste de cores de Ishihara: 
o desafio, neste caso, é identificar o formato da letra C que se difere em cores de cada 
plano de fundo (a letra C é aleatoriamente apresentada em uma das quatro orienta-
ções possíveis). Já o Teste Pseudoisocromático HRR usa diferentes placas de cores 
contendo formas geométricas que podem ser identificadas por pessoas sem deficiên-
cia quanto à visão cromática, mas que não são reconhecíveis por daltônicos. Cole, 
Lian e Lakkis (THE NEW..., 2006) dizem que este é um teste tão bom quanto o Teste 
de cores de Ishihara, mas que contém em adicional placas que permitem identificar 
pessoas que apresentam defeitos no cone tritan (tipos mais raros de daltonismo).

O Anomaloscópio de Nagelan, ainda de acordo com o National Eye Institute 
(FACTS..., 2015), é um outro tipo de teste em que o observador deve ser capaz de 
ajustar dois feixes de luz para que ambos tenham a mesma cor: neste caso, ao olhar 
pela lente ocular do equipamento, um círculo é exibido, sendo a metade superior uma 
luz amarela que pode ter brilho ajustado e a metade inferior é uma combinação de 

1. Vários sites hospedam páginas contendo as placas do Teste de cores de Ishihara. Um exemplo pode 
ser visto em http://www.color-blindness.com/ishihara-38-plates-cvd-test/.
2. Mais informações sobre o Teste de cores de Cambridge podem ser encontradas em http://www.crsl-
td.com/tools-for-vision-science/measuring-visual-functions/cambridge-colour-test/.

http://www.color-blindness.com/ishihara-38-plates-cvd-test/
http://www.crsltd.com/tools-for-vision-science/measuring-visual-functions/cambridge-colour-test/
http://www.crsltd.com/tools-for-vision-science/measuring-visual-functions/cambridge-colour-test/
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luzes azul e vermelho que devem ser misturadas até alcançarem o tom mais próximo 
possível do amarelo na parte superior. Já o Teste de Matiz Farnsworth-Munsell 100 
usa um conjunto de blocos que possuem quase a mesma cor, mas se distinguem em 
diferentes tons: o objetivo é organizá-los em ordem crescente de tom para avaliar a 
capacidade de discriminar mudanças sutis entre tons. Há também testes que envol-
vem lanternas coloridas, como é o caso do Teste de Lanterna de Farnsworth que é 
usado pelos militares dos Estados Unidos para determinar a gravidade da deficiência 
da visão cromática dos candidatos que desejam servir às forças armadas.

Varella (2015) cita ainda as Lãs de Holmgren, teste que consiste em um conjunto 
de lãs de diferentes cores em que o observador deve separá-las de acordo com as 
ordens especificas em um gabarito. O City University London também está desenvol-
vendo um teste que pode ser realizado diretamente on-line e tem o objetivo de iden-
tificar deficiências na visão cromática.1 De qualquer forma, a maioria das fontes de 
referência acessada para pesquisar sobre os testes para identificação de problemas 
na visão cromática concordam que a melhor opção é a consulta a um oftalmologista, 
que pode escolher e realizar os testes necessários para diagnosticar o daltonismo.

A American Optometric Association (COLOR..., s.d.) explica que não há cura para a 
deficiência de visão cromática geneticamente hereditária e recessiva (isto é, quando o 
indivíduo nasce com daltonismo). No entanto, em caso de lesão ocular ou doença, o 
tratamento dessas condições pode melhorar a capacidade em distinguir ou enxergar 
cores, desde que “a pessoa responda bem ao tratamento” (VARELLA, 2015).

Pode-se ainda usar óculos especiais escuros ou lentes específicas para melhorar a 
capacidade em distinguir certas cores: cita-se, por exemplo, as lentes desenvolvidas 
(a partir de 2012) e fabricadas pela empresa norte-americana EnChroma (http://en-
chroma.com/technology); essas lentes tentam compensar a deficiência em distinguir 
cores sobretudo para indivíduos diagnosticados com deuteranomalia, que é o tipo 
mais comum de daltonismo (a empresa informa que os testes com essa tecnologia 
se mostram eficientes em até 80% dos casos de deficiências da visão cromática; no 
entanto, os resultados variam dependendo do tipo e da extensão da deficiência). De 
qualquer forma, a EnCroma deixa claro que, semelhante a qualquer lente, seu produto 
não é a cura para o daltonismo: tal tecnologia é apenas um dispositivo óptico de apoio.

Varella (2015) evidencia que muitos indivíduos nem sabem que são daltônicos. A 
American Optometric Association (COLOR..., s.d.) afirma que os indivíduos somente 
percebem que têm problemas em distinguir cores (ou os pais notam essas dificulda-
des nos filhos) quando enfrentam problemas práticos, por isso, é de vital importância 
detectar o quanto antes possíveis deficiências da visão cromática, visto que muitos 
materiais de aprendizagem dependem da correta interpretação e distinção entre co-

1. Mais informações sobre o teste do City University London podem ser lidas em http://www.city.ac.uk/
health/research/centre-for-applied-vision-research/a-new-web-based-colour-vision-test

http://enchroma.com/technology
http://enchroma.com/technology
http://www.city.ac.uk/health/research/centre-for-applied-vision-research/a-new-web-based-colour-vision-test
http://www.city.ac.uk/health/research/centre-for-applied-vision-research/a-new-web-based-colour-vision-test
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res; esta é a razão pela qual American Optometric Association (COLOR..., s.d.) reco-
menda um bom exame de optometria antes que a criança ingresse na escola.

A atriz brasileira Ana Furtado, em entrevista para o programa Encontro da Rede 
Globo (ANA FURTADO..., 2015) revela que sofreu muito até descobrir, em uma visita 
ao oftalmologista, que era daltônica. Ela conta que teve muitos problemas em identifi-
car cores na infância, bem como estudar para as aulas de geografia; por pintar objetos 
com cores diferentes do esperado (por exemplo, pintar uma maçã de rosa ou folha de 
marrom), diziam que ela tinha problemas psicológicos.

As mesmas dificuldades são relatadas por João, um professor de química que foi 
entrevistado pelo programa Bem Estar da Rede Globo (VEJA..., 2012). Quando a aula 
envolve cores (por exemplo a diferenciação dos líquidos ou compostos químicos), o 
professor necessita de um ajudante que não possui qualquer deficiência de visão cro-
mática. João conta que antigamente, quando o quadro era verde, os alunos escreviam 
em vermelho justamente porque ele não conseguiria enxergar tais diferenças; por isso 
ele sempre apagava o quadro antes de começar qualquer prova, mesmo que nela não 
houvesse nada escrito, o que era motivo de muitas brincadeiras por partes dos alunos.

Esse professor descobriu ainda na infância que era daltônico, pois pintava objetos 
com cores diferentes dos outros alunos (o mesmo mencionado por Ana Furtado); sua 
mãe descascava uma parte da ponta superior dos lápis de cor para escrever o nome 
das cores. Para escolher o que vestir (por exemplo, entre meias de pares diferentes), 
João conta que precisa de ajuda, apontando que para ele o maior problema está em 
comprar novas roupas. Quando perguntado se sente dificuldade em dirigir e distinguir 
entre as cores do semáforo, ele alega que não verifica problemas no semáforo vertical 
(pois conhece a ordem das luzes), no entanto, presta mais atenção quando o semáfo-
ro está na horizontal, já que a ordem de disposição das luzes se altera. 

Para desenvolver sua dissertação de mestrado, Santos (2008, p.32) entrevistou 
146 daltônicos de diferentes partes do mundo. Com base em suas pesquisas, ele 
revela que os daltônicos1 podem sentir o desconforto psicológico de depender de ter-
ceiros (familiares, amigos e atendentes, dependendo da intensidade ou do tipo de dal-
tonismo) para algumas tarefas do dia a dia, como combinar roupas para se vestir ou 
comprar novos produtos, bem como menciona a dificuldade desses indivíduos com a 
navegação em alguns sites da Internet: “para um daltônico, navegar na Internet pode 
ser uma experiência não muito agradável e por vezes extremamente difícil. Alguns 
textos podem tornar-se ilegíveis, devido às cores utilizadas” (SANTOS, 2008, p.21).

As pesquisas de Santos (2008, p.46) revelam que 75% dos entrevistados já vive-
ram situações embaraçosas com as distinções entre cores, seja de natureza profissio-
nal, seja envolvendo a compra de roupas ou produtos ou até nas interações sociais:

1. Vale ressaltar que a intensidade da dependência de terceiros varia de acordo com o tipo de daltonis-
mo (mais ou menos brando) que o indivíduo possui.
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Um grande percentual de entrevistados (87,7%) assume [...] dificul-
dade na aquisição e escolha cotidiana de vestuário, especialmente 
na identificação [...] das cores. Apenas 12,2% afirmam não ter dificul-
dades neste campo. Contudo, verifica-se que uma grande parte dos 
entrevistados assumiram um “estilo” de se vestir muito “pessoal”, ou 
seja, vestem-se com peças de cores que não os submetem a dúvidas 
sobre o seu aspecto. Assim, adotam a paleta de cores que conseguem 
identificar e, por vezes, resumem-na às cores sóbrias e/ou neutras, 
como o preto e o branco (SANTOS, 2008, p.48, tradução minha).

Em sua dissertação de mestrado, Santos (2008) propôs a criação de um código 
para facilitar a identificação de cores por parte dos daltônicos, que poderia ser apli-
cado em lápis de cores, peças de vestuário e outros produtos. Este projeto, chamado 
ColorAdd, já começa a ser usado por algumas organizações e já ganhou vários prê-
mios, como é possível observar em http://www.coloradd.net/recognitions.asp.

De acordo com a American Optometric Association (COLOR..., s.d.), a maioria dos 
daltônicos compensam sua incapacidade em distinguir certas cores agregando eti-
quetas ou detalhes que lhes permitem diferenciar objetos, roupas e outros produtos, 
ou lembrando da ordem das coisas, como as luzes do semáforos; embora o daltonis-
mo possa ser uma frustração em certos casos ou limitar a participação em algumas 
profissões, na maioria dos casos esse não é uma limitação ou uma séria ameaça 
que inibe a integração social ou a realização de tarefas. Para a American Optometric 
Association (COLOR..., s.d.), o daltônico pode, com o tempo, conhecer melhor suas 
dificuldades e com paciência e prática adaptar seu estilo de vida para compensá-los.

Varella (2015) afirma que, no Brasil, os daltônicos têm garantidos os direitos que 
são estabelecidos na Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência:

Ser daltônico não é empecilho para o desenvolvimento normal da 
criança, nem para o aprendizado. Tanto as escolas públicas quanto 
as particulares devem promover alterações no material didático a fim 
de possibilitar o acesso à informação dos alunos com dificuldade de 
distinguir as cores (VARELLA, 2015).

No entanto, não é comum encontrar materiais adaptados àqueles que possuem 
dificuldades em distinguir cores ou mesmo produtos que carregam adaptações ou có-
digos que podem ser identificados com mais facilidade por parte dessas pessoas com 
deficiência da visão cromática, que, como estudado, podem representar entre 5 a 8% 
da população de homens no mundo, sendo a média de 0.5% de mulheres. Isso é bem 
verificado nas entrevistas aplicadas a executivos do Grupo Abril e da Volkswagen do 
Brasil, cujas análises são apresentadas a seguir, no quinto capítulo desta pesquisa.

http://www.coloradd.net/recognitions.asp
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CAPíTULO 5 – ANÁLISE DA PESQUISA APLICADA COM O GRUPO 
ABRIL E A VOLKSWAGEN DO BRASIL

Alicerçado pelo corpo teórico desenvolvido entre os capítulos 1 a 3, bem como pelos 
estudos sobre cor e daltonismo no capítulo 4, este quinto capítulo apresenta análises 
de uma pesquisa aplicada que verifica como organizações com grande penetração no 
mercado nacional, e que possuem um histórico de anos de apoio a causas sociais, 
se posicionam frente ao investimento em causas menos difundidas (alternativas), uti-
lizando como exemplo o daltonismo. As duas organizações escolhidas para esta pes-
quisa foram o Grupo Abril e a Volkswagen do Brasil. Para a aplicação da entrevista 
aos executivos de ambas as organizações, os dez itens de roteiro abordados foram:

1. Importância das estratégias em prol das causas sociais.
2. Causas sociais com as quais a organização está envolvida.
3. Benefícios e dificuldades no investimento em causas sociais.
4. Retorno para a organização (valorização de marcas).
5. Uso de leis de incentivo para patrocinar causas sociais.
6. Divulgação de ações em prol de causas sociais. 
7. Conhecimento sobre o daltonismo.
8. Adaptações para daltônicos dentro da organização.   
9. Conhecimento sobre ações que beneficiam os daltônicos.

10. Daltônicos como estratégia de causa social.

Apresenta-se, a seguir, uma análise de cada um dos itens de roteiro propostos, 
com base nas respostas obtidas pelos executivos do Grupo Abril e da Volkswagen do 
Brasil, além de análises individuais para cada organização.

5.1. Entrevista com executivos do Grupo Abril

O Grupo Abril é uma empresa brasileira conhecida sobretudo por sua influência no 
segmento de mídia, a partir de revistas como VEJA, Boa Forma, Caras, Contigo!, Exa-
me, Nova, Placar, Playboy, Quatro Rodas, entre outras. Para este estudo, os dez itens 
de roteiro da entrevista em profundidade aplicaram-se ao Gerente de Comunicação 
(identificado a partir dos próximos parágrafos como “respondente A”) e o Gerente de 
Sustentabilidade (identificado como “respondente B”) da organização em foco.

Antes, entretanto, de se aprofundarem nos itens de roteiro, os respondentes com-
partilharam algumas informações relevantes quanto à organização estrutural dos se-
tores do Grupo Abril. Um resumo dessas informações é apresentado a seguir.
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De acordo com o respondente A, a estrutura do Grupo Abril divide-se entre o setor 
editorial, que tem autonomia e independência de outras áreas, e o setor de marke-
ting, que está ligado à área comercial. Há ainda as áreas corporativas, que oferecem 
suporte ao resto da empresa e compreendem as funções de relações corporativas, 
gerência de comunicação institucional, relações públicas e sustentabilidade. Esses 
setores corporativos não trabalham diretamente com marketing; ao contrário, são as 
áreas de marketing de eventos, de publicidade e até editorial, que solicitam por vezes 
apoio quando desejam uma articulação maior, por exemplo, com o poder público.

O setor de sustentabilidade controla as iniciativas de sustentabilidade corporativa, 
mas esses profissionais não são jornalistas e nem estão ligado ao desenvolvimento de 
conteúdos (embora existam jornalistas especializados nesse assunto em diferentes veí-
culos da Abril). O papel do setor de sustentabilidade é gerenciar as questões socioam-
bientais do negócio, as iniciativas de responsabilidade corporativas, a gestão de riscos, 
as oportunidades, os relatórios, o inventário de gás de efeito estufa e outros quesitos 
que se referem ao relacionamento da organização com outras partes interessadas.

Ao se referir à comunicação corporativa, o respondente B deixa claro que este se-
tor não cuida das marcas do Grupo Abril. Ou seja, eles não trabalham para veículos 
específicos como a VEJA ou a Superinteressante, embora muitas vezes seja normal 
se envolver com essas marcas. O setor de comunicação corporativa, portanto, cuida 
especificamente da marca Grupo Abril, tanto no que se refere à comunicação externa 
(site institucional, apresentação, vídeo ou qualquer material apresentado a um público 
externo) como a comunicação interna, que é direcionada a todos os funcionários da 
organização (mais ou menos 6 mil pessoas) e tem como base um jornal interno cha-
mado PSC, que está disponível dentro da AbrilNET (que é a intranet do Grupo).

O respondente B ressalta que há ainda outros tipos de comunicação interna para 
funcionários como os trabalhadores da gráfica, que não têm acesso direto a compu-
tadores, sendo que o próprio setor de distribuição possui uma rede de comunicação.

Embora a estrutura organizacional do Grupo Abril pareça complexa, o respondente 
B explica que ela se divide entre a alta administração (setores corporativos e a presi-
dência), a divisão de mídia e a divisão de distribuição.

Na divisão de mídia situa-se a Editora Abril e a gráfica. Na editora há uma série de 
divisões, como assinaturas, áreas comerciais e áreas específicas de marketing; é nes-
te setor editoral que existem as diferentes unidades, como a VEJA e a Exame, sendo 
que hoje o Grupo Abril possui mais de 30 marcas, não apenas revistas, mas sites e 
outros produtos. Cada uma dessas unidades (isto é, cada marca) possui sua própria 
área de marketing e de publicidade.

Já a divisão de distribuição é um holding separado (embora faça parte do Grupo 
Abril), que cuida da distribuição de pequenas cargas, isto é, de produtos que são co-
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mercializados via comércio eletrônico, desde, por exemplo, um móvel pequeno até um 
pen drive comprado na Saraiva ou no PontoFrio, além de todas as revistas da Editora 
Abril e de produtos de outras editoras nacionais (a divisão de distribuição, portanto, 
trabalha também para outras organizações ou marcas).

O que o respondente B também deixa claro é que o Grupo Abril possui uma estru-
tura linear capaz de controlar todos os aspectos desde a produção até a distribuição. 
Os conteúdos das revistas são gerados pelas redações, que depois são compilados 
e geram os materiais que vão direto para a gráfica. Os exemplares saem da gráfica 
com a etiqueta contendo o nome do assinante (já que a Editora Abril também cuida de 
assinaturas) e entram nos caminhões da DGB (divisão de distribuição da Abril) para 
serem entregues aos mais de 30 mil pontos de venda do Brasil.

O Grupo Abril, a partir dessa estrutura linear, também presta serviço para outras 
editoras (incluindo o serviço de assinaturas), sendo que praticamente todas as edito-
ras do Brasil usam a divisão de distribuição do Grupo Abril, enquanto a gráfica tam-
bém imprime revistas, catálogos ou livros de outras organizações.

Após os respondentes compartilharem informações relacionadas à divisão de seto-
res no Grupo Abril, iniciaram-se as perguntas dos itens de roteiro da entrevista. Com 
base nas respostas obtidas, cada um dos itens de roteiro é analisado a seguir.   

5.2. Importância das estratégias em prol das causas sociais

Para iniciar o primeiro item de roteiro da entrevista em profundidade, questionou-se 
os respondentes sobre a importância do investimento em causas sociais para o Grupo 
Abril. Sobre isso, o respondente A explica que em 1950, quando o senhor Victor Civita 
fundou a Editora Abril, ele já considerava a necessidade da organização em contri-
buir com a sociedade. Sua primeira publicação – o Pato Donald – direcionava-se ao 
público infantil justamente porque havia um número elevado de analfabetos no país 
(cerca de 50%, de acordo com o respondente B) e poderia não haver sucesso para 
uma editora no Brasil se boa parte da população não soubesse ler.

A Editora Abril iniciou suas atividades focando o público infantil, para que no futu-
ro pudessem ser criadas outras revistas capazes de se direcionar ao público adulto. 
Conforme os respondentes explicam, a missão da Abril contempla, desde sua concep-
ção, o desejo de contribuir para o desenvolvimento e a transformação da sociedade.

Segundo o respondente A, esse pensamento facilita a incorporação de políticas de 
sustentabilidade, além do apoio a causas sociais, pois já existe a premissa de cons-
cientização dentro da organização. Em 1985 foi fundada a Fundação Victor Civita para 
apoiar a educação básica, não exatamente com foco no aluno, mas na valorização do 
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professor, do profissional, do gestor educacional. Já os veículos de comunicação do 
Grupo Abril muitas vezes também abordam temas que têm impacto social.

O respondente B, ao falar sobre a missão do Grupo Abril, enfatiza que ela já inclui 
conceitos como o progresso da educação, melhoria da qualidade de vida, desenvolvi-
mento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país. Ele 
explica que o começo da Editora Abril, com foco no público infantil, é um bom exemplo 
que demonstra como isso se reflete nas ações comerciais da organização: desenvol-
ver uma revista infantil que ajude as crianças a lerem, além de fazer bem para o país 
(sem deixar de lado o desejo de vender a revista), pode contribuir para formar leitores 
que acabam tornando o negócio perene, pois ao ensinar a criança a ler, esta pode 
continuar a comprar revistas quando se tornar adulta.

De acordo com o respondente B, o senhor Victor Civita já compreendia que o pro-
gresso do Grupo Abril viria com o tempo. A década de 1950 representou uma expan-
são para o país, com incentivos para estrangeiros trazerem negócios para o mercado 
nacional. Victor Civita chegou no Brasil com cem mil dólares e conseguiu construir 
uma gráfica; a partir de empréstimos e financiamentos, ele investiu na editora. O que 
os respondentes enfatizam é que, desde muito cedo, o apoio a causas sociais repre-
senta um tema de grande importância para o Grupo Abril.

5.3. Causas sociais com as quais a organização está envolvida

Ao questionar se a Fundação Victor Civita é a responsável por todas as ações vol-
tadas ao social do Grupo Abril, o respondente A deixa claro que não. Ele explica que 
embora o setor corporativo do Grupo Abril apoie a Fundação em algumas ações, esses 
são independentes e com foco bem claro na educação e na valorização do professor. 
Já o setor corporativo do Grupo Abril possui várias iniciativas próprias, como o Prêmio 
Cláudia de Mulher Empreendedora (que seleciona casos de mulheres bem sucedidas 
na sociedade, que têm um alto impacto social), o prêmio Saúde, o Guia Exame de 
Sustentabilidade (que valoriza iniciativas empresariais) e o Planeta Sustentável, que 
procura disseminar conteúdos qualificados dentro do escopo da sustentabilidade.

O Educar para crescer é outro exemplo de iniciativa, neste caso focado na educa-
ção, que leva o nome do Grupo Abril, ao invés da coordenação da Fundação Victor 
Civita. O respondente A enfatiza que a causa primária da Abril é a educação. Como 
exemplo, cita que a iniciativa Abril Educação, atualmente nomeada como Somos Edu-
cação, nasceu dentro do Grupo Abril e hoje é uma empresa independente.

Com relação à sustentabilidade, o respondente B complementa o respondente A 
explicando que cada área da organização é responsável pela criação de suas próprias 
ações para confrontar com o impacto que geram. Ele cita, por exemplo, que o setor de 
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assinaturas tem políticas para usar cada vez menos papel, o setor de distribuição tem 
programas para organizar suas frotas, gerar menos poluentes, bem como cuidar dos 
pacotes em que as revistas são enviadas, tanto para gerar economia para a própria 
organização (redução de custos) como para gerar menos resíduos na natureza.

Leva-se em conta também, como evidencia o respondente A, a origem dos produ-
tos e dos insumos. Para exemplificar, este respondente menciona que 100% do papel 
usado nas revistas é certificado; que a gráfica, além de ser a maior impressora de 
revistas da América Latina, é um exemplo de gestão ambiental porque usa solvente 
e materiais químicos altamente controlados, sendo uma das únicas no Brasil e na 
América Latina com todos os certificados de preservação ambiental; que há também o 
desenvolvimento de um inventário anual sobre a emissão de gases estufa, documento 
que o Grupo Abril não tem obrigação legal de fazer, mas faz voluntariamente até como 
uma oportunidade de ganhar eficiência e planejar futuras ações de sustentabilidade; 
o Grupo Abril também apoia uma comunidade na Amazônia com a premissa de que, 
capacitando a comunidade e trabalhando na formação dela, pode ajudar a manter a 
floresta em pé, com menos desmatamento.

O respondente A menciona um novo conceito chamado GRI - Global Reporting 
Initiative, que é um tipo de relatório não financiado já usado no mundo todo e que 
está sendo usado pelo Grupo Abril para a elaboração de seus relatórios, sendo esses 
relatórios os principais canais de divulgação das ações ambientais, sociais, de gover-
nança e econômicas da organização.

De acordo com o GRI, as empresas de mídia precisam saber quanto usam de pa-
pel, água, energia, diversidades, gestão de pessoas e outros conceitos, mas isso já 
se tornou uma necessidade básica; o GRI descreve que o desafio das empresas de 
mídia é entender o impacto (a influência) que elas têm na sociedade, referindo-se ao 
acompanhamento e potencialmente à mensuração e ao impacto positivo ou negativo 
com relação à construção do pensamento crítico.

O GRI usa o termo brainprint para essa perspectiva, que pode ser entendido como 
a influência na mentalidade, no pensamento e na opinião das pessoas. Como premis-
sa, os respondentes do Grupo Abril argumentam que sabem que sua organização tem 
uma enorme influência na sociedade, mas eles nunca quantificaram isso.

Ambos os respondentes concordam que o que mais o Grupo Abril contribui com re-
lação a causas sociais é seu programa de anúncios bonificados, que abre espaço nas 
publicações para que as organizações socioambientais ou sem fins lucrativos possam 
divulgar suas ações ou projetos para um público mais amplo.

Ao questionar os respondentes se existem entidades específicas que sempre ga-
nham a possibilidade de terem anúncios publicados, eles respondem que são ele-
gíveis aos anúncios as instituições que não possuem fins lucrativos e que tenham 
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projetos sociais de qualquer âmbito, seja socioambiental, educacional, com crianças, 
hospitais etc; como existem muitas associações que procuram o Grupo Abril, o setor 
corporativo tem como política ajudar o máximo de entidades diferentes por ano.

Como exemplo, o respondente B cita a APAE, que pede apoio anual de vários anún-
cios; de acordo com as pautas e espaços disponíveis nas revistas, em certas ocasiões, 
é possível publicar mais de um anúncio, no entanto, eles tentam ajudar pelo menos 
uma vez por ano cada instituição (em 2014 foram cerca de 42 instituições apoiadas).

Além disso, o respondente B também argumenta que o setor corporativo procura 
diversificar e atingir o máximo de temas possíveis (desde que apresente conteúdo que 
o Grupo Abril concorde), o que abre espaço para pedidos de várias associações, des-
de as que ajudam crianças com câncer até as que lutam pelos direitos das mulheres; 
para os respondentes, é importante tentar variar um pouco os temas, para que não 
ocorra monotonia entre assuntos e pautas.

Ao perguntar aos respondentes se já foi feito (ou existe) algum tipo de apoio por 
parte do Grupo Abril, que não seja baseado em anúncios bonificados ou leis de incen-
tivo, mas que se caracterize como forma de doação que não é divulgado a qualquer 
público (por exemplo, doar um montante financeiro para uma determinada instituição, 
sem que isso se caracterize como um patrocínio), o respondente A explica que exis-
tem certas iniciativas de doações financeiras e não financeiras que são reguladas por 
uma política corporativa de doações; segundo este respondente, o Grupo Abril faz 
várias doações todos os anos, sejam parte de um programa chamado Mãos à Obra 
de Apoio ao Voluntariado, sejam diretamente por parte das marcas da organização.

Questionou-se aos respondentes se, partindo para o âmbito das ações sociais, o 
setor corporativo do Grupo Abril já considerou envolver sua marca no apoio, por exem-
plo, do progresso da educação, mas em comunidades específicas (ações pontuais), 
ao invés de ações mais gerais em nível de Brasil. Enfatizou-se, na pergunta, que já 
está nítido a estratégia da Abril se direcionar a ofertar mais anúncios bonificados do 
que patrocinar ou apoiar especificamente programas, ações e eventos; no entanto, 
questionou-se a opinião dos respondentes com relação à possibilidade de investir em 
ações pontuais, por exemplo, em melhorias de uma ou outra escola específica.

Como resposta, o respondente A argumenta que o papel do Grupo Abril, como em-
presa de mídia, é dar visibilidade a diferentes causas defendidas por atores da socie-
dade civil, sendo esta também a premissa do programa de voluntariado da organiza-
ção (que é apoiar funcionários que desenvolvem trabalhos voluntários em instituições 
de diferentes causas). Para os respondentes, o corpo editorial também traz muitas ve-
zes discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento da sociedade: assim 
é mais vista a contribuição do Grupo Abril, ao invés do apoio a projetos específicos.
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5.4. Benefícios e dificuldades no investimento em causas sociais

Ao questionar se os respondentes detectam dificuldades em realizar ou apoiar 
ações em prol do social, o respondente A argumenta que a Fundação Victor Civita, 
por ter uma imagem positiva que é endossada pela marca do Grupo Abril, facilita o 
desenvolvimento de projetos e o apoio por parte de pessoas e outras organizações. 
Por exemplo, duas revistas coordenadas por essa Fundação – uma chamada Nova 
Escola e outra Gestão Escolar – são distribuídas em parceria com o MEC para todas 
as escolas do Brasil e para mais ou menos 80% dos educadores do Brasil.

Com relação ao apoio em prol do social em nome do próprio Grupo Abril, os respon-
dentes explicam que a organização, por ter uma alta penetração de mercado, recebe 
uma enorme demanda de iniciativas ou projetos que desejam apoio financeiro e de 
mídia. Diante desse cenário, o Grupo Abril adota como estratégia oferecer menos 
apoio financeiro (por exemplo, o patrocínio a entidades ou projetos sociais baseados 
em leis de incentivo) e mais apoio efetivo de mídia (anúncios bonificados), que repre-
sentam o negócio principal da organização.

Neste caso, os setores corporativos solicitam às diferentes marcas (VEJA, Exame, 
Superinteressante etc.), dependendo da organização de cada revista, pautas e dia-
gramação, divulgar anúncios bonificados, isto é, que não são cobrados das entidades 
anunciantes. Logo, há o investimento em projetos sociais quando há leis de incentivo 
envolvidas, no entanto, a maior porcentagem desse apoio se deve aos anúncios boni-
ficados nos próprios veículos de comunicação da Editora Abril.

5.5. Retorno para a organização (valorização de marcas)

Os respondentes foram questionados sobre a existência de alguma ferramenta, que 
eles usam, capaz de mensurar o retorno que os investimentos em iniciativas ou pro-
jetos sociais (ou anúncios bonificados) refletem na valorização da marca Grupo Abril.

Para o respondente A, esse tipo de investimento é entendido na organização como 
uma premissa, pois já faz parte da missão da organização; o setor corporativo não 
possui qualquer ferramenta para mensurar retornos, em termos de imagem, obtidos 
com os projetos da Fundação Victor Civita ou os anúncios bonificados nas revistas.

O respondente B argumenta que, como o retorno desses investimentos são refle-
xos de ordem não financeira e não numérica, isso torna a mensuração muito difícil. 
De qualquer forma, ao falar sobre os anúncios bonificados, e reiterando a Editora Abril 
como uma grande empresa de publicidade que vende espaços de mídia, o respon-
dente B explica que a única medição que possui é o conhecimento exato do número 
de páginas que foram cedidas e quanto dinheiro estas páginas somariam se fossem 
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vendidas ao público (no ano de 2014, esse cálculo alcançou cerca de dez milhões de 
reais); neste sentido, tal mensuração é realizada normalmente pelo setor corporativo.

Ao se pensar em instituições que vivem de ajuda e pedem dinheiro, essas ob-
viamente não teriam cinquenta mil reais para investir em mídia: logo, o Grupo Abril 
cede espaço em suas revistas para realizar anúncios sem custo a elas. No entanto, 
o respondente B evidencia que é talvez impossível tentar mensurar o quanto esses 
anúncios se refletem em termos de valorização de imagem para a própria marca Abril.

Para o respondente A, talvez nem seja interessante investir na mensuração de tal 
retorno, já que, como anteriormente explicado, o apoio a entidades e projetos sociais, 
sobretudo educacionais, faz parte da missão do Grupo Abril, e não é realizado porque 
se pensa em obter, com isso, mais valorização de marca, como várias organizações o 
fazem no mercado (e que precisam disso, segundo o respondente A).

Com base em fala anterior de que no ano de 2014 foram calculados cerca de dez 
milhões de reais em anúncios bonificados, questionou-se aos respondentes se esse é 
um orçamento que tem limite previamente definido, por exemplo, no início do ano, ou 
isso depende mais das pautas de cada revista e dos espaços disponíveis.

De acordo com o respondente B, isso independe de verba. Como há uma fila de 
instituições que solicitam esses anúncios, os mesmos são cedidos quando há pági-
nas disponíveis nas revistas, sendo uma avaliação feita para cada edição. Não há um 
limite de verba para ceder anúncios: o que existe é um planejamento de acordo com 
a demanda, sendo que o valor dos anúncios (para fins de mensuração financeira) é 
calculado com base na tabela de preços divulgadas em www.publiabril.com.br.

Ao questionar os respondentes se há algum tipo de mensuração quanto à iniciativa 
Educar para Crescer, com relação ao número de indivíduos que conhecem o projeto 
ou o ponto de vista a respeito do mesmo, os respondentes evidenciam que os setores 
corporativos não cuidam desse tipo de análise porque existem várias iniciativas dentro 
do Grupo Abril, cada qual espalhada em um setor diferente. Há o conceito dentro da 
organização em não esperar do setor corporativo cuidar de tudo, pois cada parte da 
empresa deve fazer sua parte. O respondente B explica que há uma área específica 
dentro da Editora Abril responsável por pesquisas: iniciativas como o Educar para 
Crescer podem solicitar a essa área uma pesquisa de opinião ou pesquisa quanti-
tativa para descobrir o nível de aceitação pública do projeto. Essas mensurações, 
portanto, ficam a cargo de cada setor em conjunto com o departamento de pesquisas.

5.6. Uso de leis de incentivo para patrocinar causas sociais

Embora esteja claro que o Grupo Abril adota a estratégia de apoiar entidades so-
ciais mais a partir da cessão de anúncios bonificados do que investir financeiramente 

http://www.publiabril.com.br/
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em iniciativas ou projetos específicos, os respondentes foram questionados se a or-
ganização, neste investimento em projetos, considera apenas aqueles que são apro-
vados em leis de incentivo específicas, ou se qualquer tipo de iniciativa, com base em 
qualquer lei de incentivo, é elegível à captação de recursos do Grupo Abril.

Para o respondente A, as iniciativas ou projetos apoiados pelo Grupo Abril devem 
estar ligadas à educação, sendo que a Lei Rouanet e o Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente da prefeitura da cidade de São Paulo (FUMCAD) são os mais comuns.

Os respondentes declaram que não está disponível qualquer relatório sobre quais 
projetos – com base em leis de incentivo – são atualmente apoiados pelo Grupo Abril. 
Quanto ao plano orçamentário anual para investimento nessas iniciativas ou projetos, 
os respondentes explicam que esta é uma informação reservada à alta administração.

5.7. Divulgação de investimentos em prol de causas sociais

Para iniciar o último dentre os itens de roteiro relacionados a causas sociais de 
um modo geral, os respondentes foram questionados como os funcionários do Grupo 
Abril e a sociedade ficam sabendo dos investimentos praticados pela organização.

De acordo com o respondente B, o apoio a causas sociais praticado pela organiza-
ção é difundido nos próprios veículos de comunicação do grupo (não há a divulgação 
em outras mídias, como televisão ou rádio). Para o público externo, com relação aos 
anúncios bonificados, estes carregam um selo “Apoio Abril” ou “Abril apoia essa cau-
sa”, indicando  o apoio por parte da organização a aquelas causas; no site institucional 
(www.grupoabril.com.br) também está disponível o relatório de sustentabilidade e de 
comunicação da empresa, que fica disponível para visualização de qualquer pessoa 
(há ações de comunicação interna no lançamento de cada um desses relatórios). 

Para o público interno, encontra-se a publicação de notícias e de balanços mensais 
na intranet, que como já mencionado, pode ser acessada por todos os funcionários.

O setor corporativo também possui um recurso chamado mídia de sustentabilidade, 
que pode ser usado para falar de iniciativas sociais e ambientais e que, por um longo 
período, foi publicado junto ao site Planeta Sustentável: por exemplo, em período de 
falta de água, poderia-se pensar em uma matéria sobre como a gráfica reutiliza a 
água que usa para gerar mais economia.

5.8. Conhecimento sobre o daltonismo

A partir do sétimo item de roteiro, a entrevista em profundidade deixa um pouco de 
lado as causas sociais de um modo geral e se concentra no daltonismo, que é uma 
causa menos difundida ou compreendida.

http://grupoabril.com.br/pt/
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A primeira pergunta feita aos respondentes, a partir desse item de roteiro, é se eles 
sabem o significado ou qual o conhecimento sobre o daltonismo. O respondente B 
explica que tem um conhecimento muito superficial sobre o assunto, que acredita ser 
o que se compreende popularmente: que os daltônicos enxergam cores de um jeito 
diferente. Ele também menciona que ouviu falar que o daltonismo é mais comum em 
homens do que em mulheres e cita que tinha um amigo designer, dentro do Grupo 
Abril, que era daltônico e teve que aprender a interpretar as cores à sua maneira.

O respondente B cita que esteve à frente do projeto de criação do site institucional 
do Grupo Abril (www.grupoabril.com.br). Quando a ele foi dada essa missão, conta 
que o instruíram a preocupar-se com a acessibilidade, por isso trabalhou muito com 
uma área do setor de TI (Tecnologia da Informação) voltada especificamente à aces-
sibilidade. Conta também que obteve muitas informações valiosas de um cego que 
trabalhava na organização, pois ele explicou que existe uma série de aplicativos que 
são capazes de ler o site (voicer), e que quanto mais imagens as páginas possuíssem, 
mais seria preciso pressionar a tecla TAB nesses aplicativos para pulá-las.

No entanto, considerando a necessidade de trabalhar com imagens, o cego expli-
cou que é muito importante que as imagens possuam legendas, justamente para que 
esses aplicativos possam lê-las. Outro recurso valioso, neste caso implementado pelo 
setor de TI, foram os botões capazes de deixar a tela toda preta e a letra toda branca, 
que ajuda na leitura para aqueles que possuem dificuldades em enxergar, sendo pos-
sível incluir neste grupo de pessoas os daltônicos. Para o respondente B, esse foi o 
único tipo de envolvimento que já teve com daltônicos.

Quando questionados se imaginam que existem vários tipos de daltonismo (isto é, 
vários tipos de deficiência da visão cromática), ou qual é a proporção de daltônicos 
entre homens ou mulheres, os respondentes se mostraram totalmente leigos.

5.9. Adaptações para daltônicos dentro da organização

Ao perguntar aos respondentes se dentro do Grupo Abril há algum tipo de adap-
tação para indivíduos daltônicos, eles respondem que desconhecem recursos dessa 
natureza a não ser as capacidades mencionadas no site institucional, que permitem a 
alteração de cor do plano de fundo e dos caracteres de texto.

O respondente B, novamente falando dessa característica, menciona que o Grupo 
Abril tem mais de cinquenta sites, sendo que vários deles – talvez mais da metade – 
possuam este recurso de acessibilidade. De qualquer forma, não parece haver, além 
dos sites, qualquer outro suporte ou adaptação a daltônicos (lembrando-se que o 
recurso de alterar cores do plano de fundo e texto não é especificamente voltado aos 
daltônicos, mas sim a indivíduos que possuem dificuldades em enxergar).

http://grupoabril.com.br/pt/
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5.10. Conhecimento sobre ações que beneficiam os daltônicos

Para iniciar o nono e penúltimo item de roteiro desta entrevista em profundidade, 
os respondentes foram questionados se o Grupo Abril já realizou qualquer tipo de 
investimento, talvez iniciativas ou projetos com base em leis de incentivo, ou algum 
tipo de ação dentro do Grupo Abril (ou com a participação do Grupo Abril) capaz de 
beneficiar os daltônicos. De acordo com o respondente A, desde que trabalha na or-
ganização, acredita que nunca houve o apoio a qualquer causa dessa natureza.

O respondente B lembra que o Grupo Abril apoia a Fundação Dorina Nowill, tanto 
a partir da cessão de anúncios bonificados, como uma parceria mais direta com esta 
instituição, pois ela produz uma versão falada da revista VEJA. No entanto, a Funda-
ção Dorina Nowill liga-se aos cegos e não exatamente aos daltônicos.

Com exceção de pautas que já foram publicadas em revistas como Superinteres-
sante sobre o daltonismo (que embora não seja uma ação para beneficiar daltônicos, 
mas contribui para difundir o tema), os respondentes não se lembram de qualquer 
ação ou adaptação realizada em prol dos daltônicos por parte do Grupo Abril.

5.11. Daltônicos como estratégia de causa social

O último item de roteiro da entrevista em profundidade iniciou-se a partir do questio-
namento se há qualquer possibilidade, por parte da Editora Abril, em produzir revistas 
ou outros materiais adaptados a daltônicos.

Ao refletir sobre o assunto, o respondente B explica que não sabe ao certo se esta 
é uma possibilidade passível de execução. O que ele consegue facilmente imaginar 
são pautas sobre o assunto em diferentes veículos da organização. Considerando a 
Abril como uma organização provedora de conteúdos, ele explica que, por vezes, os 
editores escolhem um tema, em seguida sincronizam as redações de várias revistas 
para que todas abordem tal assunto: o daltonismo, por exemplo, seria um tema fácil 
para se pensar que a revista Superinteressante possa explicar o que acontece com 
a pessoa daltônica (ou como ela enxerga o mundo) enquanto a VEJA possa abordar 
o mesmo tema pensando em seu próprio ponto de vista, neste caso, o que já foi feito 
para os daltônicos na sociedade. No entanto, mesmo considerando que os daltônicos 
possam representar um universo entre 5% a 8% de brasileiros, ele considera difícil 
imaginar o investimento em materiais adaptados especificamente aos daltônicos.

Para explicar melhor seu ponto de vista, o respondente B argumenta que, embora 
as revistas sejam impressas em português, e este seja um idioma falado por muitos 
povos pelo mundo, poucos falantes de português se interessam pelo conteúdo bra-
sileiro. A revista Exame tem uma versão que é comercializada em Angola, mas essa 
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versão é produzida diretamente naquele país, com conteúdos de lá. Já revistas inter-
nacionais, como a Time, vendem no Brasil, na China e em vários lugares, o que au-
menta muito o universo de leitores (e também por ser escrita em inglês, já que muitos 
habitantes do planeta compreendem este idioma).

Segundo o respondente B, no Brasil o número de revistas que a população nacio-
nal lê, em média, são duas por ano (claro que isso varia de acordo com cada pessoa, 
sendo que há muitos brasileiros que não leem nenhuma). Outro problema é que o 
mercado de revistas é muito segmentado: de duzentos milhões de habitantes no Bra-
sil, se existissem 10% de daltônicos, isso alcançaria um universo de mais ou menos 
vinte milhões de pessoas; pensando que cada revista tem seu mercado de leitores 
potenciais, seria preciso avaliar quantos se interessam por Capricho, pela VEJA, pela 
Placar ou Quatro Rodas. No caso da revista Capricho, somente meninas adolescen-
tes entram na conta, o que se reflete em uma redução menor ainda de universo. Como 
o produto do Grupo Abril não se destina à massa, pois é muito segmentado, o respon-
dente B avalia que produzir uma revista adaptada especificamente para daltônicos 
pode ser um mercado com universo muito pequeno de leitores para investimento.

Diante dessa resposta, o respondente B foi questionado sobre uma versão adap-
tada das revistas, no entanto, apenas em versão digital. Pensando por este lado, o 
respondente argumenta que esta pode ser uma saída, afinal lembra que já existe em 
vários sites do Grupo Abril a preocupação com acessibilidade. No entanto, reitera que 
pensar em revistas impressas adaptadas é muito difícil, não apenas pelo já menciona-
do universo segmentado, mas pelos custos de impressão (são milhões de exemplares 
que saem da gráfica por semana), além da dificuldade em saber em quais praças 
colocar à venda revistas impressas específicas para daltônicos (seria preciso, neste 
caso, fazer um estudo acerca de pontos centrais de venda, além do investimento na 
divulgação para o público, o que gera muitos custos).

Como enfatiza o respondente B, no momento o Grupo Abril investe dinheiro somen-
te no que ele tem certeza que vai dar um retorno, e não no que seria uma incerteza 
para mais ou menos dez por cento do universo de brasileiros.

Retornando à resposta sobre a versão eletrônica das revistas, o respondente B ex-
plica que muitas dessas dificuldades não são problemas para o mundo digital, por isso 
a organização migra cada vez mais para isso. Pensando que o digital oferece opções, 
por um preço muito menor, de realizar alterações com apenas um clique, este é um 
mercado que pode ser investido cada vez mais. Para o respondente B, a conscientiza-
ção com relação a questões de acessibilidade estão crescendo muito no Grupo Abril, 
novamente, não para revistas impressas, mas para sites e conteúdos digitais.

Com base na comparação entre publicação impressa e digital, perguntou-se aos 
respondentes se o conteúdo das revistas é equivalente em ambos os suportes de 
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mídia. Eles explicam que isso depende da marca, sendo algumas sim e outras não. 
Por exemplo, o site da revista VEJA é independente, sendo que na edição digital há 
matérias não incluídas na versão impressa (até por uma questão de periodicidade, já 
que a revista impressa é liberada semanalmente e o site tem atualização 24 horas por 
dia). Embora existam revistas mensais cuja publicação impressa é replicada no site 
(convergindo em conteúdo), a maioria das revistas já tem conteúdo separado.

Perguntou-se, a seguir, se há o esforço de estender o recurso de alterar o padrão 
de cores presente em sites do Grupo Abril para as versões digitais das revistas. O 
respondente menciona que desconhece se as revistas em versão digital oferecem a 
possibilidade de alterar cores, e que talvez exista isso não pela Abril, mas pelo siste-
ma do dispositivo móvel. Ele cita que o iPhone tem vários recursos de acessibilidade, 
inclusive de alteração de cor, mas essas alterações não partem de iniciativas da Abril.

A partir dessas constatações, foi explicado ao respondente que esta pesquisa tem 
a intenção de saber como uma organização que tem um histórico de investimento em 
causas sociais se posiciona frente ao apoio em ações menos conhecidas, por exem-
plo, os daltônicos e a possibilidade de oferecer, seja no presente ou no futuro, mais 
suporte a estes indivíduos, gerando com isso fidelização entre eles. Por exemplo, em 
Portugal há um fabricante de lápis de cor que colocou um código de identificação de 
cores em seus lápis, para que os daltônicos soubessem a cor dos mesmos. Logo, 
perguntou-se ao respondente B se ele imagina um apoio como este pelo Grupo Abril.

Como resposta, ele argumenta que algo em ascensão na organização é a preocu-
pação em desenvolver materiais com visualização mais clara, no entanto, não neces-
sariamente pensando em daltônicos. A revista VEJA, por exemplo, fez recentemente 
uma reforma visual para crescer a letra e facilitar a leitura por parte de indivíduos 
mais velhos. Há também a recomendação de se escrever o máximo possível de letras 
pretas em fundo branco para facilitar a leitura. Embora, de acordo com o respondente 
B, seja difícil pensar em produtos específicos para um nicho de vinte milhões de bra-
sileiros (referindo-se ao cálculo simulado de 10% de brasileiros com daltonismo), ele 
acredita que quanto mais se elevar o investimento em sites e materiais digitais, mais 
haverá a possibilidade de se pensar neste universo.

5.12. Avaliação da entrevista com os executivos do Grupo Abril

A entrevista em profundidade aplicada ao Gerente de Comunicação e ao Gerente 
de Sustentabilidade do Grupo Abril demonstra que esta organização reconhece a im-
portância de investir em sustentabilidade e apoiar causas sociais, sobretudo em temas 
que envolvam o progresso da educação nacional. O que os respondentes enfatizam é 
que o apoio à educação, há muito tempo, já é uma característica incorporada à cultura 
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do Grupo Abril, desde cedo, em sua missão. Essa é uma perspectiva que traz muitas 
vantagens, já que, como estudado em capítulos anteriores desta pesquisa, os consu-
midores estão cada vez mais exigentes quanto à responsabilidade das organizações, 
detectando e punindo aquelas que só pensam em lucrar ou aquelas que consideram 
tais investimentos como obrigação ou apenas para fins de autopromoção.

Quando um dos respondentes explica que o Grupo Abril, desde muito cedo, investe 
em revistas infantis para ajudar as crianças a lerem – pois assim é possível tornar o 
negócio perene e formar leitores capazes de continuar comprando outras revistas – no-
ta-se o desejo de investir na educação, mas a longo prazo obter retornos financeiros, 
além de valorização institucional (o que não é necessariamente uma má conduta orga-
nizacional, já que o investimento em causas sociais traz valorização de imagem, que, 
consequentemente, pode gerar consumidores fiéis que adquirem novos produtos).

No segundo item de roteiro, ao se aprofundar em características de sustentabi-
lidade, um dos respondentes menciona o desenvolvimento de um inventário anual 
sobre a emissão de gases estufa, que o Grupo Abril não tem obrigação legal de fazer, 
mas faz como oportunidade de ganhar eficiência e planejar futuras ações de susten-
tabilidade. Isso pode ser considerado um aspecto positivo da organização, aqui sem 
qualquer foco em retorno financeiro, sendo um trabalho que traz benefícios sobretudo 
para o próprio Grupo Abril, já que eles podem avaliar seu desempenho sustentável, 
identificar pontos negativos e tentar aperfeiçoá-los ou neutralizá-los.

Quando os respondentes revelam que o Grupo Abril oferece anúncios bonificados 
a entidades sem fins lucrativos, e que é estratégia da organização oferecer menos 
apoio financeiro (por exemplo, patrocínio a entidades ou projetos sociais baseados 
em leis de incentivo) e mais apoio efetivo de mídia (doação de anúncios bonificados), 
isso corrobora o fato de que o apoio às causas sociais são parte da cultura do Grupo 
Abril, além de mostrar que não há a pretensão, nos anúncios bonificados, em fazer 
autopromoção às custas das iniciativas de terceiros. Embora esses anúncios carre-
guem o selo “Abril apoia esta causa”, os anúncios bonificados são oferecidos de forma 
transparente, e em caráter de doação, com a intenção maior de ajudar entidades que 
necessitam de visibilidade para a execução de seus projetos.

Quando os respondentes esclarecerem que são elegíveis aos anúncios instituições 
que não possuem fins lucrativos, e que tenham projetos sociais de qualquer âmbito, 
pode-se entender com isso que o daltonismo, assim como outros temas menos difun-
didos, podem ter espaço dentro do escopo de apoio do Grupo Abril. Isso fica ainda 
mais evidente quando os respondentes explicam que tentam variar os temas para 
não gerar monotonia, oferecendo anúncios bonificados a diferentes instituições, que 
possuem desde projetos de apoio a crianças com câncer até aquelas, por exemplo, 
que lutam pelos direitos das mulheres.
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O quarto capítulo desta pesquisa evidencia que o daltonismo é um assunto comple-
xo e pouco compreendido pela sociedade, sendo que a maioria das pessoas tem ape-
nas um entendimento superficial e, por vezes, incorreto sobre o tema. Partindo deste 
princípio, não houve surpresas quando os respondentes do Grupo Abril alegaram ter 
pouquíssimo conhecimento quanto ao daltonismo ou o universo de pessoas que eles 
representam. Um dos respondentes, inclusive, mencionou que já houve no Grupo 
Abril um designer daltônico, mas que ele precisou aprender a detectar as cores e se 
adaptar à sua maneira: é, portanto, mais um indício de que há pouco suporte a essa 
deficiência da visão cromática, seja em espaços públicos ou dentro de organizações.

O mesmo respondente também demonstra a preocupação do Grupo Abril em ofe-
recer mais acessibilidade na maioria dos sites da organização, sendo que há também 
uma parceria com a Fundação Dorina Nowill para o desenvolvimento de uma versão 
falada da revista VEJA. Esses são pontos positivos, que vão ao encontro dos esforços 
de muitas organizações para facilitar o acesso à informação a deficientes, sobretudo 
auditivos e visuais. O daltônico, de certa forma, também se beneficia deste tipo de 
adaptação, embora não seja um recurso pensado especificamente para ele.

Quando questionado aos respondentes se eles visualizam a possibilidade, por parte 
da Editora Abril, em produzir revistas ou outros materiais adaptados a daltônicos, eles 
dizem que não sabem no momento se esta é uma possibilidade passível de execução 
(isso talvez se deva ao pouco conhecimento que possuem sobre o tema). Contudo, 
eles mencionam que conseguem facilmente imaginar pautas sobre esse assunto em 
diferentes veículos da organização, o que, neste caso, poderia contribuir positivamen-
te com a difusão do conhecimento do tema e a elevação da conscientização social.

Entretanto, parece haver uma dicotomia entre apoio social e retornos financeiros 
quando eles argumentam que acham difícil imaginar o investimento em materiais 
adaptados especificamente a daltônicos, mesmo considerando que estes podem re-
presentar um universo entre 5% a 8% de brasileiros, isto é, cerca de 10 a 18 milhões 
de pessoas. De fato, vinte milhões de pessoas podem não ser uma representação 
estatística considerável, no entanto, representam sim um enorme número de brasilei-
ros que são partícipes de uma sociedade que se diz inclusiva. Ao que isto indica, mais 
ou menos 15 ou 20 milhões de brasileiros não parecem um universo ainda relevante; 
tal parecer é reiterado quando o mesmo respondente argumenta que, no momento, o 
Grupo Abril investe dinheiro no que ele tem certeza que vai dar um retorno e não no 
que seria incerteza para mais ou menos 10% do universo de brasileiros.

Já o investimento em sites e materiais digitais, que se refletem em menos investi-
mentos financeiros se comparado a materiais impressos adaptados, são considera-
dos pelos respondentes como potenciais e crescentes possibilidades para o apoio ao 
universo de daltônicos, bem como outras causas sociais diversas.
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Nota-se, a partir das argumentações, que os daltônicos e até outros temas menos 
difundidos podem receber apoio por parte do Grupo Abril, sejam em anúncios bonifi-
cados, em projetos baseados em leis de incentivo ou em pautas de diferentes revistas 
que elevam a conscientização social acerca do tema (claro que é preciso levar em 
consideração que os órgãos ligados ao daltonismo devem se preocupar em gerar pro-
dutos que possam ser “vendáveis”, isto é, que possam se concretizar em produtos ou 
campanhas para mais suporte, acessibilidade ou conscientização do público).

No entanto, quando se pensa em qualquer tipo de esforço que leve a organização a 
investir dinheiro, começam os diversos cálculos para mensurar como isso pode gerar 
retorno para a organização; nesse caso, o daltonismo, por ser um tema ainda pouco 
difundido ou compreendido socialmente em sua amplitude, não tem tanto espaço. As 
oportunidades, portanto, se direcionam a temas que atingem um universo maior de 
indivíduos ou que são mais conhecidos dentro da sociedade.

5.13. Entrevista com executivo da Volkswagen

 Com sede localizada na cidade de Wolfsburg (Alemanha), o Grupo Volkswagen,  
uma das empresas líderes mundiais em produção de veículos, é formado por doze 
marcas de sete países da Europa: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugat-
ti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Veículos Comerciais, Scania e MAN. 
Como informado no site do Grupo Volkswagen (APRESENTANDO..., 2015), além da 
produção de veículos, esta organização também atua em outras áreas de negócios, 
como a fabricação de motores diesel de grandes aplicações marítimas e industriais, 
turbocompressores, turbomáquinas (vapor e turbinas a gás), compressores e reatores 
químicos, produção de transmissões de veículos, unidades especiais de engrenagens 
para turbinas eólicas, guias, acoplamentos e até sistemas de teste para o setor de 
mobilidade. No Brasil, a Volkswagen iniciou sua história em 1953. 

A seguir apresenta-se uma análise da entrevista realizada com o Gerente de As-
suntos Corporativos da Volkswagen no Brasil, que é uma das marcas do Grupo Volks-
wagen. Nos parágrafos a seguir, ele é identificado pelo termo respondente.

5.14. Importância das estratégias em prol das causas sociais

De acordo com a opinião do respondente, hoje as empresas devem ter muito mais 
do que um simples comportamento de venda. Elas precisam de um comportamento 
ético e legal que mostre seu compromisso em ajudar a comunidade a se desenvolver, 
sendo que isso também se torna um grande diferencial competitivo que contribui para 
a valorização da marca e dos produtos que ela produz. O respondente entende que 
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muitos consumidores já decidem qual produto adquirir baseados nas avaliações que 
fazem da empresa e de sua atuação na sociedade. Esse ponto de vista do respon-
dente está de acordo com o corpo teórico apresentado nos capítulos anteriores desta 
pesquisa, que revela a importância de se investir em causas sociais.

Outro ponto interessante levantado pelo respondente é que o apoio em causas 
sociais por parte das empresas ajuda a suprir certos problemas que o próprio governo 
não consegue atender. Nesse sentido, enquanto a empresa faz seu papel social e be-
neficia-se em termos de valorização de marca, também contribui para ajudar a comba-
ter vários problemas enfrentados pela sociedade, como a pobreza, fome e doenças.

O respondente menciona a Fundação Volkswagen, que é parte de sua organiza-
ção e que desenvolve projetos tanto de cunho social como educacional. Contudo, ele 
reitera que muitas ações são desenvolvidas pela própria marca Volkswagen ao invés 
da Fundação: cita, por exemplo, o apoio ao Instituto Criar, ao Hospital do Câncer de 
Barretos, ao Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba), à Bomba D´Água Popular, à Meia 
Maratona de São Bernardo do Campo e ao Parque Ecológico de São Carlos.

5.15. Causas sociais com as quais a organização está envolvida

O respondente, ao longo de pelo menos seis anos em que está envolvido com o de-
senvolvimento e o investimento em ações sociais, menciona que recebe diariamente 
muitos projetos com potencial de patrocínio. Ele explica que antes, quando o final do 
ano chegava e ele sabia da verba que tinha disponível para o investimento em causas 
sociais, saía à procura de ações nas quais poderia investir, muitas vezes não sendo o 
tipo de ação mais adequado para o foco da organização.

Por isso, o respondente revela que sua empresa criou um comitê que envolve di-
versas áreas, como marketing, comunicação, recursos humanos, jurídica, financeira, 
governamentais e até a Fundação Volkswagen, para juntos tomarem uma decisão dos 
projetos de interesse e que se encaixam em leis de incentivo. Isso possibilitou mais 
sincronismo entre os setores, fazendo-os caminhar juntos e adotarem o mesmo posi-
cionamento perante a sociedade. Hoje sua empresa já possui critérios de avaliação 
de projetos que facilitam a decisão sobre em qual deles é mais interessante investir.

Como exemplo, cita uma ação realizada em uma comunidade frente a uma das 
fábricas da organização, voltada para crianças após o período escolar: na parte da 
manhã, a criança estuda e, à tarde, tem aulas de dança. Na opinião do respondente, 
este projeto é uma forma de tirar a criança da rua para ajudar a evitar seu contato com 
a violência, drogas ou o que possa fazer mal para a formação dela. Para ele, o mérito 
do trabalho é que a própria prefeitura não conseguiu entrar na comunidade para fazer 
tal projeto, sendo que a Volkswagen, junto com uma fundação local, conseguiu.
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Outro projeto mencionado pelo respondente é o de formação musical de crianças 
em uma favela de São Paulo. Desde pequenas, as crianças participam de um coral e 
quando tornam-se jovens participam da orquestra. Tanto o coral como a orquestra fica-
ram muito famosos e hoje abrem shows de grandes artistas, inclusive internacionais.

Algo também apontado pelo respondente é a necessidade de planejar projetos so-
ciais que consigam se autossustentar no futuro, tornando-se cooperativas ou empre-
sas que sobrevivam sozinhas. Ele explica que o montante de dinheiro para o patrocínio 
ou o investimento, por parte da organização, pode variar de um ano para o outro, por 
isso, abandonar uma ação no ano seguinte por falta de verba acaba gerando uma re-
percussão maior do que a comunicação realizada durante o projeto para mostrar seus 
benefícios. Para ele, a instabilidade de verba que acontece ao longo dos anos é bas-
tante complicada tanto para a empresa como para quem recebe o aporte financeiro.

De acordo com o respondente, a Volkswagen patrocina uma média de quinze pro-
jetos, com verba que varia de ano para ano, sendo que o valor de verba disponível 
determina a quantidade de projetos que são patrocinados.

5.16. Benefícios e dificuldades no investimento em causas sociais

Uma dificuldade apontada pelo respondente é a de operacionalizar ações sociais, 
isto é, de convencer as pessoas que o trabalho traz benefícios e pode contribuir com 
a comunidade e com um futuro melhor, por exemplo, para tirar as crianças das ruas 
ou ajudar jovens a se manterem longe do que possa fazer mal.

Os benefícios revelam-se nos valores positivos que esse apoio traz à empresa e à 
sociedade. Outro ponto interessante mencionado pelo respondente é que o patrocínio 
em causas sociais diversifica a comunicação da empresa: mais do que se concentrar 
apenas no produto, a comunicação também mostra que, corporativamente, a empre-
sa tem seu papel ético e cidadão e contribui para o desenvolvimento da sociedade. 
Além disso, por parte da empresa, o respondente cita que há a vantagem de utilizar 
leis de incentivo; como consequência, o dinheiro que a empresa pagaria como impos-
to pode ser aplicado em algo mais visível, que é capaz de trazer benefícios tanto para 
a empresa (valorização de marca) como para a comunidade.

5.17. Retorno para a organização (valorização de marcas)

Ao longo de toda a entrevista, o respondente deixa claro que o patrocínio ou o in-
vestimento em causas sociais reforçam a imagem corporativa da empresa, pois mos-
tram que ela se preocupa com os problemas da comunidade e que está engajada 
tanto culturalmente como socialmente. Como o respondente já havia mencionado no 



150

primeiro item de roteiro, esse tipo de investimento pode ser considerado um diferen-
cial competitivo perante concorrentes, além de influenciar na decisão de compra por 
parte de consumidores cada vez mais bem informados sobre as empresas.

Ao ser questionado se sua empresa possui algum tipo de pesquisa para avaliar o 
quanto essas ações refletem para a empresa em termos de valorização de marca, o 
respondente explica que não aplica qualquer pesquisa e que talvez isso se deva à 
dificuldade de mensurar tais resultados. Claro que, se ele beneficia 1.400 crianças em 
um programa, ele pode usar este número como base para se ter uma ideia de quantas 
pessoas o programa está atingindo. No entanto, ele acredita que um tipo de levanta-
mento mais complexo sobre os resultados alcançados pelas ações sociais poderia ser 
um passo interessante para o amadurecimento do processo.

5.18. Uso de leis de incentivo para patrocinar causas sociais

O respondente revela que sua organização apoia-se em três leis de incentivo para 
o investimento ou o patrocínio em ações sociais: Lei da Cultura, Lei do Esporte e 
FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da prefeitura da 
cidade de São Paulo). Ele reitera que o dinheiro que a Volkswagen pagaria como im-
posto para o governo pode ser aplicado em um benefício social, cultural ou esportivo. 
Claro que não se economiza, afinal, há o uso de verba, no entanto, o dinheiro inves-
tido no social é revertido em algo muito mais palpável e que pode ser utilizado para 
uma divulgação da empresa, bem como na valorização de sua imagem corporativa.

Em termos de clareza do uso das leis de incentivo, o respondente não vê qualquer 
dificuldade em interpretá-las ou utilizá-las. Ele ressalta, entretanto, a importância do 
proponente em realizar exatamente aquilo que a proposta prevê, enquanto, do lado 
da empresa, que esta controle o cumprimento do que foi estabelecido. Para o respon-
dente, o site do Ministério da Cultura, como exemplo, é bastante completo e permite a 
compreensão do que pode e do que não pode ser feito com as leis de incentivo.

Outro assunto destacado pelo respondente é a grande quantidade de projetos rece-
bidos pela Volkswagen. Ele informa que seu setor recebe diariamente muitas propos-
tas de apoio a ações sociais, culturais e esportivas, mas diz que é preciso verificar se 
quem está propondo o projeto é uma organização séria, que faz o que promete e se o 
projeto enviado para análise está inscrito e já está aprovado no Ministério da Cultura.

O respondente explica que só avalia projetos que estão inscritos e aprovados no 
Diário Oficial; do contrário, é impossível prosseguir com a proposta, já que é muito 
arriscado investir em um projeto que pode não ser aprovado futuramente.

Quando questionado como a Volkswagen avalia propostas de investimento – se há 
temas específicos elegíveis ou se a organização diversifica os temas que apoia – o 
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respondente informa que as áreas recebem as propostas, reúnem-se e decidem quais 
delas possuem o perfil da empresa, sendo depois levadas a um comitê que decide 
quais projetos apoiar. Ele reitera que a organização procura continuar com os projetos 
já apoiados e que avalia outros projetos dentro da política de patrocínios da empresa.

Perguntou-se também se há qualquer preferência, por parte da organização, em 
investir em temas mais difundidos, como a fome, a pobreza e o câncer, ou se também 
há espaço para outros temas menos conhecidos.

Como resposta, ele explica que a Volkswagen investe em projetos que tenham per-
fil sociocultural, neste caso não importando o retorno de mídia, mas sim a iniciativa da 
empresa em ajudar as pessoas de alguma forma. Tal opinião torna-se mais evidente 
quando o respondente menciona que a organização patrocina vários eventos em re-
giões onde existem fábricas da Volkswagen, por exemplo, a Meia Maratona de São 
Bernardo do Campo (que não possui leis de incentivo como plano de fundo) e que há, 
inclusive, doações para o Hospital do Câncer de Barretos e para o Hospital Pequeno 
Príncipe (Curitiba), que nem ao menos são divulgadas na mídia.

5.19. Divulgação de investimentos em prol de causas sociais

O respondente explica que embora certos investimentos em ações sociais não se-
jam divulgados na mídia, a maioria é comunicada tanto internamente (aos funcioná-
rios) como na mídia, em congressos e palestras. Para o respondente, é importante 
difundir o que a empresa faz dentro desse ambiente, para que o máximo possível de 
pessoas conheça e valide como benéfico as ações praticadas ou patrocinadas.

Ainda segundo o respondente, a Volkswagen envia press releases para os contatos 
dos veículos de comunicação (incluindo jornalistas de produto), bem como faz uso 
dos veículos de comunicação interna da empresa, pois considera importante que os 
funcionários saibam onde está sendo investido o dinheiro da empresa.

Quando questionado se há reservado algum orçamento anual específico para pu-
blicidade de ações sociais, ele informa que não possui, exceto alguns casos que pre-
cisam da ativação do patrocínio.

Ao questionar o respondente se ele considera que o investimento no social é uma 
obrigação por parte de sua organização, ou se isso já se tornou parte da cultura e da 
missão da Volkswagen, como resposta, ele acredita que essa já se tornou uma boa 
prática da empresa, que entende ser importante oferecer uma contrapartida à socie-
dade. Para o respondente, a Volkswagen está há 62 anos no Brasil e se sente parte 
da história da indústria brasileira.
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5.20. Conhecimento sobre o daltonismo

O respondente mostrou-se leigo sobre assuntos relacionados ao daltonismo, acre-
ditando que o daltonismo seja algo de origem genética, que consiste na dificuldade 
das pessoas enxergarem e distinguirem o vermelho e o verde (vale lembrar, como 
estudado no quarto capítulo desta pesquisa, que essa é uma definição superficial, já 
que há diferentes tipos de daltônicos, cada qual com seu grau e sua dificuldade em 
distinguir cores específicas). O respondente também citou que nem imaginava os ti-
pos de daltonismo que existem, bem como a proporção da população que é daltônica.

Ao ser questionado se ele convivia ou conhecia algum daltônico, o respondente 
disse que a única referência que tinha é de um amigo que suspeita ter dificuldades em 
identificar o vermelho e o verde.

5.21. Adaptações para daltônicos dentro da organização

Ao ser questionado se na Volkswagen há algum tipo de produto que tenha adapta-
ções ou símbolos que facilitem a identificação por parte dos daltônicos, o respondente 
afirmou que não se recordava de nenhuma menção ao daltonismo, em nenhum bem 
de consumo fabricado pela empresa, nem em manuais ou qualquer outra coisa.

Na opinião dele, as pessoas tendem a se preocupar muito mais com problemas que 
são mais visíveis na sociedade, por exemplo, o esporte paralímpico, pois é mais fácil 
identificar e se sensibilizar com uma pessoa desprovida de um membro ou com algu-
ma dificuldade. Ele disse que talvez nunca tenha visto uma ação em prol dos daltôni-
cos porque isso não choca as pessoas, afinal, o daltonismo não parece causar nenhu-
ma alteração física ou comportamental. Ele mencionou que o interesse em fazer algo 
só para os daltônicos, talvez pelo desconhecimento do assunto, é praticamente zero.

5.22. Conhecimento sobre ações que beneficiam os daltônicos

Ao ser questionado se tinha conhecimento de alguma empresa, além da Volkswa-
gen, que já tenha realizado ações em prol dos daltônicos ou vinculado sua marca a este 
público, o respondente mencionou que não se lembrava de nenhuma empresa ou ação.

5.23. Daltônicos como estratégia de causa social

Neste último item de roteiro, questionou-se ao respondente se ele acreditava que 
o daltonismo possa ser um possível assunto em termos de investimento em causas 
sociais, por exemplo, partindo do princípio que muitas pessoas descobrem tarde que 
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possuem daltonismo, qual a opinião dele a respeito do patrocínio em materiais adap-
tados aos daltônicos ou até testes que permitam crianças a descobrirem o mais cedo 
possível sua deficiência em identificar certas cores.

O respondente mencionou que é difícil opinar sobre o assunto porque não conhecia 
muito a fundo o tema. Ele mencionou que se fala muito pouco disso e que há muito 
tempo ninguém tocava no assunto com ele. É um tema desconhecido mesmo para ele 
que tem grande experiência em coordenar ações em prol de causas sociais.

Ele acredita que há escassez de materiais e produtos, e que há um certo descaso 
das empresas e das pessoas em oferecer serviços voltados a esse público, talvez pelo 
próprio desconhecimento do tema. Também disse que há poucos estudos divulgados 
sobre o tema que façam as pessoas se sensibilizarem e discutirem mais o daltonismo.

De acordo com o respondente, mesmo ele sendo um profissional que já recebeu 
muitos projetos e propostas de investimentos em diferentes tipos de ações voltadas 
ao social, mencionou que nunca recebeu qualquer projeto voltado ao daltonismo. Para 
ele, uma pesquisa como esta, acerca dos daltônicos, faz pensar se não é preciso abrir 
um pouco o espectro, isto é, se ele, como profissional, não está restrito demais a al-
gumas linhas, como a pobreza, fome e doenças degenerativas.

5.24. Avaliação da entrevista com executivo da Volkswagen Brasil

As informações e perspectivas apresentadas pelo Gerente de Assuntos Corporati-
vos da marca Volkswagen no Brasil enfatizam a importância do investimento em cau-
sas sociais e da responsabilidade ética e social para sua organização. A Volkswagen 
entende a necessidade de ajudar as comunidades em que opera, para isso apoia 
tanto projetos baseados em leis de incentivo como ações concentradas em regiões 
próximas às suas fábricas. Algumas dessas ações são articuladas pela Fundação 
Volkswagen1 enquanto outras levam o nome da própria marca Volkswagen.

Outro ponto positivo verificado na entrevista é que a Volkswagen não entende tais 
investimentos apenas como obrigação em resposta a consumidores mais exigentes, 
mas sim o faz como parte de sua cultura organizacional. Isto fica evidente quando o 
respondente explicou que a organização criou um comitê que envolve áreas de mar-
keting, comunicação, recursos humanos, jurídica, financeira, governamentais e até a 
Fundação Volkswagen, para que todas caminhem em sincronia e juntas tomem deci-
sões colegiadas sobre quais projetos investir ou patrocinar.

1. Como informado no primeiro capítulo desta pesquisa, o objetivo da Fundação Volkswagen é melho-
rar tanto a qualidade de vida nas comunidades de baixa renda como a qualidade da educação pública; 
para isso, os projetos que sustenta dividem-se entre educação (formação continuada de professores e 
gestores de escolas públicas, técnicos das secretarias municipais de ensino) e desenvolvimento social 
(contribuir com o desenvolvimento das comunidades com altos índices de vulnerabilidade social nas 
comunidades ou regiões onde as fábricas da empresa estão instaladas).
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Mais um ponto a ser destacado é que nem todas as ações praticadas pela Volkswa-
gen são expostas na mídia. Como exemplo, cita-se doações para o Hospital do Câncer 
de Barretos e o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, que sequer são divulgadas.

Além disso, a entrevista também mostra que temas menos conhecidos ou causas 
mais pontuais e referentes a uma comunidade específica também podem ter espaço 
para receber apoio da Volkswagen do Brasil: na entrevista foram citadas uma ação 
que oferece suporte a crianças carentes em uma comunidade em frente a uma das fá-
bricas da organização, bem como um projeto de formação musical em uma favela da 
cidade de São Paulo. A Volkswagen, segundo o respondente, patrocina anualmente 
cerca de 15 projetos de cunho social, sendo nítido, a partir das respostas, a estratégia 
da organização em concentrar o investimento nas comunidades onde existem fábri-
cas da Volkswagen instaladas (ou comunidades próximas).

Outro trecho da entrevista que corrobora este ponto de vista encontra-se no quinto 
item de roteiro (uso de leis de incentivo), quando o respondente reitera que a Volkswa-
gen investe em projetos com perfil sociocultural, não importando o retorno de mídia, 
mas sim a iniciativa da empresa em ajudar as pessoas de alguma forma.

Sob o ponto de vista do respondente, é importante que a Volkswagen divulgue tan-
to internamente quanto externamente os investimentos em ações sociais que faz, afi-
nal, considera necessário que os funcionários saibam onde o dinheiro da organização 
é investido e que o público externo tenha consciência do papel social da Volkswagen. 

Quando, entretanto, a entrevista aplicada questiona ao respondente sobre seu co-
nhecimento acerca do tema “daltonismo”, este revela, assim como os executivos do 
Grupo Abril, pouquíssimo conhecimento. O respondente informou que nunca recebeu 
qualquer proposta de apoiar um projeto (com base em leis de incentivo) que tenha 
foco no apoio aos daltônicos, mas também considera pouco favorável o apoio a este 
grupo de indivíduos, pois, na opinião dele, o daltonismo não é um tema que “choca as 
pessoas” por não apresentar alterações físicas ou comportamentais.

Esta opinião também é evidente quando ele argumentou que é comum ajudar 
crianças com câncer ou mesmo o esporte paralímpico, porque é mais fácil o público 
se sensibilizar com uma pessoa sem um membro ou com alguma outra dificuldade.

O daltonismo, por ser pouco falado ou compreendido na sociedade, e que, na opi-
nião do respondente “não traz grandes dificuldades às pessoas que o possuem”, é 
ainda um tema pouco difundido na mídia e na sociedade, por isso acaba não gerando 
interesse por parte das organizações quanto a investimentos, já que essas optam por 
investir em causas que oferecem uma certeza maior de retorno de imagem. Em outro 
trecho da entrevista, o respondente complementou sua reflexão mencionando que 
“talvez as pessoas não entendam o daltonismo como deficiência”, pois “é simples-
mente algo que a pessoa tem e... problema dela.”
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O que se evidencia, a partir dessas argumentações, é que o apoio a amputados ou 
indivíduos com doenças degenerativas, crianças desnutridas ou esforços contra atos 
de violência e guerras são temas para investimento mais preeminentes de escolha 
porque esses sensibilizam muito mais o público do que outros temas menos conhe-
cidos ou que geram menos repercussão midiática, como o daltonismo, a compulsão 
sexual ou certas doenças raras como a anemia falciforme.

Nesse sentido, mostra-se uma realidade em que o investimento social por parte de 
algumas organizações (em que a sociedade, teoricamente, é a principal beneficiada) 
muitas vezes está mais interessado na amplitude do retorno para a marca, assim in-
vestindo naquilo que certamente traz resultados, do que em ajudar qualquer causa, 
seja uma campanha para o daltônico ou para apoiar o tratamento de compulsivos 
por sexo. Logo, embora já existam organizações que consideram investir em causas 
alternativas (menos difundidas, de menor repercussão midiática ou que não precisam 
ser divulgadas), os temas mais conhecidos ou que mais sensibilizam ainda são a 
preferência de muitas organizações, visto que estes supostamente oferecem probabi-
lidades maiores de retorno quanto ao investimento realizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em agosto de 2015, a marca Burguer King foi às redes sociais, além de outros 
canais de divulgação on-line como o Youtube, para transmitir publicamente uma pro-
posta direta ao seu principal concorrente: o McDonald's.

O Burguer King, a partir do que chamou de “An open letter from Burguer King to 
McDonald's” (Uma carta aberta do Burguer King para o McDonald's), propôs uma 
parceria entre as duas redes multinacionais para que, no dia 21 de setembro de 2015 
– “Dia da Paz”, ambas “cessassem fogo” e formassem um novo lanche chamado 
McWhopper, que seria a mistura de parte do lanche Big Mac (McDonald's) e par-
te do Whopper (Burguer King). No hotsite criado especialmente para a campanha 
(http://mcwhopper.com), o Burguer King apresentou uma campanha completa de mar-
keting e comunicação, que incluiu desde a padronização de uniformes, embalagem 
do lanche, toalhas das bandejas e materiais de divulgação até o planejamento de um 
restaurante entre ambas as partes, erguido exclusivamente para vender o produto 
(“um único restaurante, vendendo um único lanche”), que sugestivamente poderia se 
localizar na cidade de Atlanta (Estados Unidos), já que ela fica no meio entre a sede 
do Burguer King (Miami) e a sede do McDonald's (Chicago). A seguinte afirmação, por 
parte do Burguer King, pode ser vista no hotsite:

Nosso convite pode ser inesperado, mas é 100% sincero. Burger 
King quer genuinamente se unir ao McDonald's em 21 de setembro 
de 2015 para preparar e servir o McWhopper e oferecer ao mundo 
uma demonstração de paz. Naturalmente nós daremos continuidade 
apenas se você [McDonald's] concordar. Nós criamos este site para 
ajudá-lo a compreender melhor nossa proposta e concretizá-la (MC-
WHOPPER..., 2015, tradução minha)

A carta aberta destinada ao McDonald's repercutiu e virou notícia em diversos veí-
culos de comunicação internacionais, além de ser lida e compartilhada por milhares de 
internautas nas redes sociais (enquanto escrevo este parágrafo, as duas publicações 
desta proposta, feitas na página Burguer King Brasil no Facebook em 26 de agosto de 
2015 já geraram, juntas, mais de 13 mil compartilhamentos, 72 mil “curtidas” e mais de 
14 mil comentários). A notícia ganhou ainda mais repercussão quando o McDonald's, 
em nome do seu chefe executivo, negou publicamente a proposta, escrevendo em 
suas páginas oficiais no Facebook, a seguinte resposta:

Caro Burguer King,
Inspiração para uma boa causa… ótima ideia.
Nós adoramos a intenção, mas acreditamos que nossas duas marcas 
juntas poderiam realizar algo maior para fazer a diferença.

http://mcwhopper.com
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Nos comprometemos a criar conscientização no mundo inteiro, talvez 
vocês se unam a nós em um esforço global significativo?
E a cada dia, vamos deixar claro que entre nós há simplesmente uma 
competição de negócios amigável e certamente não as circunstâncias 
inigualáveis de verdadeira dor e sofrimento da guerra.
Manteremos contato.
– Steve, CEO do McDonald's.
P.S.: Da próxima vez, um simples telefonema seria o suficiente.1

Então, não obstante a negação do McDonald's, o Burguer King publicou uma nova 
carta aberta (já com a atenção da mídia sobre o assunto) estendendo o convite às 
redes Denny's, Wayback Burgers, Krystal e Giraffas.2 Dentre outras afirmações, a 
carta mencionou que a proposta ao McDonald's ainda estava de pé e que desde que 
a lançou, recebeu de outros restaurantes, pequenos e grandes, propostas para par-
ticiparem da ideia e contribuírem para espalhar “uma mensagem de paz ao mundo.”

A rede brasileira Giraffas, por exemplo, que aceitou a proposta, publicou em sua 
página no Facebook a afirmação “Burguer King vai ter gostinho brasileiro no lanche da 
paz #peacedayburguer”, seguida por uma imagem que diz: “BK, here in Brazil we say 
Tamo junto.”3 Com a extensão do convite a múltiplas redes de restaurantes, a campa-
nha que originalmente propunha a criação do lanche McWhopper, passou a chamá-lo 
de Peace Day Burguer (Hambúrguer do dia da paz).

Com base nos estudos realizados nesta pesquisa, desde o resgate de trajetórias 
do marketing e progressões sobretudo nas últimas décadas, além do entendimento do 
espaço social das marcas e do papel de consumidores cada vez mais bem informa-
dos, com voz ativa e exigentes quanto à responsabilidade social das organizações, é 
possível avaliar esta proposta do Burguer King como um tipo de ação oportunista, que 
foi projetada para ganhar ascensão midiática e promover a marca sob o discurso do 
apoio à paz. Para endossar esse ponto de vista, pode-se inicialmente pesquisar o as-
sunto no Google para notar que os diferentes veículos de comunicação pelo mundo, 
que divulgaram a notícia, não detalham muito o que deve ser feito com o dinheiro ar-
recadado, para quais instituições se destinam ou quem se beneficia financeiramente 
com isso. O foco está na marca Burguer King e seu esforço de promover a paz, para 
isso fazendo-se de exemplo ao tentar unir forças com seu principal concorrente.

Não há qualquer pretensão de questionar os princípios desta gigantesca rede de 
fast food, mas sim de reiterar o oportunismo de usar o “Dia da paz” para promover tal 
marca a partir do suporte midiático. Além disso, para qualquer caminho que a campa-

1. No endereço www.facebook.com/McDonaldsBrasil/posts/960607867311097 é possível ler esta res-
posta, publicada em 26 de agosto de 2015 na página oficial do McDonald's no Brasil.
2. A nova carta aberta do Burguer King pode ser lida acessando-se o endereço http://burgerking.tumblr.
com/post/128138156969/it-looks-like-were-going-to-need-a-bigger-table.
3. Esta publicação da rede Giraffas pode ser vista em https://www.facebook.com/redegiraffas/photos
/a.466713317605.251671.159097782605/10153061665087606/.

http://www.facebook.com/McDonaldsBrasil/posts/960607867311097
http://burgerking.tumblr.com/post/128138156969/it-looks-like-were-going-to-need-a-bigger-table
http://burgerking.tumblr.com/post/128138156969/it-looks-like-were-going-to-need-a-bigger-table
https://www.facebook.com/redegiraffas/photos/a.466713317605.251671.159097782605/10153061665087606/
https://www.facebook.com/redegiraffas/photos/a.466713317605.251671.159097782605/10153061665087606/
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nha seguisse, o Burguer King tenderia a obter maior credibilidade em relação a outras 
marcas que se unissem à ação; por exemplo, mesmo se o McDonald's aceitasse tal 
acordo, a valorização de imagem se daria em porcentagem maior para o Burguer 
King, já que foi ele quem encabeçou e planejou todas as estratégias da ação.

A negativa do McDonald's, também respondida publicamente, é mais um indício de 
um tipo de negociação que não teria nenhuma razão de ser realizada publicamente, 
isto é, aos olhares de milhares de internautas. Aliás, a negativa do McDonald's se es-
forçou para convencer o público de que a proposta por parte do Burguer King é um tipo 
de pensamento muito pequeno se comparado às ações já praticadas pelo McDonald's 
(tornando-se um discurso comparativo sobre quem faz mais pela sociedade).

Talvez se possa julgar que a carta de resposta do McDonald's usou de ironia em 
relação ao Burguer King, no entanto, quando o último parágrafo menciona que “da pró-
xima vez, um simples telefonema seria o suficiente”, o CEO do McDonald's aponta um 
pensamento que vai ao encontro das muitas argumentações apresentadas por diver-
sos autores nos capítulos anteriores desta pesquisa: se o Burguer King realmente quer 
promover um dia de vendas coletivas entre ambas as organizações, e tem a intenção 
de promover a paz e ajudar entidades, porque não solicitou uma reunião a portas fe-
chadas aos executivos do McDonald's para apresentação dessa proposta e discussão 
de como obter resultados que sejam bons para todos, sobretudo para a sociedade?

O desejo oportunista de elevação de valores de marca por meio da exposição mi-
diática fica mais nítido quando o Burguer King se aproveita da negativa do McDonald's 
para convidar outras redes a aderirem à “causa da paz”. Novamente, não se tem aqui 
qualquer pretensão de duvidar ou questionar a veracidade das articulações do projeto 
quanto ao destino dos valores arrecadados com o sugerido "Hamburguer da paz"; no 
entanto, o que se critica é que uma proposta como essa, que poderia ser planejada e 
estruturada a portas fechadas, parece ter sido planejada para gerar mais repercussão 
midiática do que propriamente arrecadar dinheiro para uma instituição necessitada.

Como já era de se esperar, nas redes sociais encontram-se uma divisão de opi-
niões favoráveis ao proponente, mas também algumas opiniões desfavoráveis por 
considerarem esta campanha como oportunista e tendenciosa, com intenção de ape-
nas valorizar a imagem do Burguer King. Tal cenário corrobora os já mencionados 
apontamentos do Instituto Akatu (2013, p.86-87), que revelam que atitudes de susten-
tabilidade e responsabilidade social (por exemplo, atender com ética o consumidor e 
contribuir para o combate a problemas sociais) já não são mais vistos como diferen-
ciais e sim como obrigações; os consumidores estão mais bem informados e são mais 
céticos com relação às campanhas de apoio por parte das organizações.

A campanha projetada pelo Burguer King é apenas um exemplo dentre várias que 
se apoiam em temas bem conhecidos (neste caso, a paz), e que usam a exposição de 
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mídia como suporte não apenas para divulgar a ação, mas para tentar elevar a imagem 
da organização, agregar valores positivos e obter consumidores adeptos. Como argu-
mentam Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.5), as causas apoiadas com mais frequência 
pelas organizações incluem temas relacionados à saúde, segurança (por exemplo, a 
causa da paz), educação, emprego, meio ambiente, desenvolvimento comunitário e 
econômico, além de outras necessidades e expectativas humanas básicas.

Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.8-9) mencionam ainda que, em décadas anterio-
res, muitas empresas tendiam a decidir quais questões sociais apoiar com base em 
temas que refletiam pressões emergentes (“fazer o bem para parecer bem”, a partir 
do investimento de temas “em moda”), sendo tais escolhas muitas vezes feitas mais 
pelas preferências da alta diretoria e do conselho administrativo das organizações do 
que pelas necessidades de apoiar objetivos e alvos estratégicos.

Entretanto, como escreve Yanaze (2011, p.578), hoje a exigência por parte de con-
sumidores melhores informados quanto ao apoio e soluções para problemas sociais 
exerce muita pressão sobre poderes públicos e também empresas, que são cada vez 
mais avaliadas não só pela qualidade de seus produtos e serviços, mas também por 
suas atitudes éticas de respeito humano e ao meio ambiente. Tal evidência também 
fica clara a partir de pesquisa realizada pelas empresas Cone Communications e 
Echo (2013, p.8), que apontam que apenas 6% dos consumidores acreditam que as 
empresas existem apenas para ganhar dinheiro, enquanto a maior parcela dos entre-
vistados (31%) defendem que as empresas devem mudar a maneira como operam e 
se alinharem a necessidades sociais e ambientais.

Logo, o que Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p.9-10) evidenciam é uma mudança no 
modo de pensar de muitas organizações com relação a quais temas apoiar, como im-
plementar programas de apoio e como avaliar o resultado de suas contribuições. Para 
esses autores, hoje as decisões de muitas organizações já refletem a preocupação 
crescente de “dar-se bem e fazer o bem”, em que elas procuram assumir questões 
sociais importantes para a comunidade, clientes e empregados, além de optarem por 
questões capazes de promover os objetivos das empresas e se relacionarem aos 
seus produtos centrais (core products) e seus mercados centrais (core market).

Há organizações que já entendem seu papel social e não precisam expor massiva-
mente suas ações na mídia ou projetar sua política de investimentos em temas de gran-
de repercussão, como por exemplo, o câncer, a desnutrição e a pobreza, apenas para 
mostrar aos consumidores que estão preocupadas com a sociedade. Por exemplo, 
Markus (2014, informação verbal)1 explica que já existem empresas que patrocinam 
certas causas sociais (ou ofereceram doações a entidades necessitadas), mas nem 

1. Informação verbal proferida por Markus em aula da disciplina Comunicação e Marketing na Pós-Mo-
dernidade, no dia 22 de abril de 2014, para o programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Universidade Metodista de São Paulo.



160

sequer informam tal fato na mídia. O Grupo Abril e a Volkswagen do Brasil, entrevista-
dos nesta pesquisa, são exemplos de organizações que praticam esse tipo de doação.

O segundo capítulo da pesquisa também revelou dois exemplos de investimentos 
que se concentram em causas sociais alternativas e que não usam de massiva expo-
sição midiática para autopromoção. Citou-se a Avon como patrocinadora da iniciativa 
Chamada Viva o Vale, programa e desenvolvimento sociocultural que beneficia ma-
nifestações artísticas em cidades do Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais), além da 
marca Pedigree , e o apoio para um programa de adoção de cachorros abandonados.

Claro que tais ações também geram notícias por meio da cobertura espontânea de 
veículos locais e até outros veículos de comunicação que naturalmente são ativados 
pela equipe de relações públicas dessas marcas, no entanto, isso é bem diferente de 
empresas que oferecem uma pequena parcela financeira de apoio a instituições ou 
programas de desenvolvimento, mas gastam milhões de reais (até muito mais do que 
o próprio valor do patrocínio) para divulgar isso na mídia.

Esta também é a percepção de Baldissera (2011, p.184-185), quando argumenta 
que muitas empresas (acreditando ser a maioria delas) se apoiam no contexto social 
apenas para atender à legislação ou para compensar os danos que a organização 
causa à sociedade em termos sociais, ecológicos, culturais ou econômicos. Para este 
autor, há uma grande diferença entre organizações que assumem atitudes responsá-
veis das que se apoiam no investimento em ações ou projetos sociais (ou na susten-
tabilidade) como estratégias de marketing com fins de autopromoção e visibilidade.

Os três primeiros objetivos estabelecidos para esta pesquisa – estudo da trajetória 
das estratégias de marketing nas últimas décadas, compreensão do papel das mar-
cas na sociedade contemporânea e avaliação da importância da responsabilidade 
social das empresas (acrescido pelo estudo das leis de incentivo oferecidas pelo Go-
verno Federal), foram desenvolvidos, respectivamente, nos capítulos um, dois e três 
da pesquisa. A partir desses estudos, foi possível entender um pouco das mudanças 
ocorridas mediante a transição entre a sociedade agrícola, a sociedade industrial e 
a sociedade do conhecimento, além de possibilitarem uma avaliação mais ampla da 
importância dos aspectos intangíveis dos produtos, o  papel social das marcas em um 
mercado global saturado, bem como a necessidade das organizações agregarem va-
lores positivos a seus negócios (suas marcas), o que envolve todos os cuidados com 
a responsabilidade social e ambiental das organizações.

As leis de incentivo apresentam caminhos para o investimento em diferentes cau-
sas (tanto por parte de pessoas físicas quanto jurídicas), com a possibilidade de obter 
parte do retorno investido em abatimentos no imposto de renda, tornando-se uma 
oportunidade interessante para investimento em várias ações ou projetos sociais. 
Como apontou a Cone Communications e a Echo (2013, p.19), 91% dos 10.000 indi-
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víduos entrevistados dizem estar dispostos a mudar de marca para dar preferências 
àquelas que se associam a uma causa social. Logo, fazer o bem à sociedade e cuidar 
da responsabilidade social é mais do que obrigação para marcas que quererem pros-
perar na alta competitividade de mercado.

Ficou claro, sobretudo a partir das informações apresentadas nos primeiros capítu-
los, que tanto as marcas que investem em causas sociais como as entidades benefi-
ciadas saem lucrando com este vínculo, pois como detecta Yanaze (2011, p.617-620), 
ao usar técnicas de marketing e de relações públicas, as entidades podem alcançar 
seus objetivos por meio das arrecadações financeiras, mas também promover as mar-
cas patrocinadoras; logo, as entidades divulgam suas causas, atraem mais simpati-
zantes, voluntários e maior volume de recursos enquanto as empresas incrementam 
suas vendas e sua visibilidade de marca sobretudo graças à exposição na mídia es-
pontânea. A sociedade, ao final das contas, é a principal beneficiada.

A partir dessas argumentações, nota-se que o investimento em causas sociais não 
se reflete em retornos financeiros (lucros) diretos para as organizações (como a ven-
da de produtos ou serviços), mas sim em agregação de valores para elas. Contudo, 
tal investimento pode certamente ajudar a obter retornos financeiros a longo prazo, 
afinal, se o investimento em ações sociais retorna valores de marca, mais visibilidade 
na mídia e apoio de consumidores que simpatizam com a marca, estes podem preferir 
adquirir novos produtos ou serviços dessas marcas ao invés de outros concorrentes.

Em nenhum momento houve a expectativa de avaliar quebras de paradigma ou 
comparar se investimentos em causas sociais mais populares ou conhecidas, bem 
como causas que possuem expressivos gastos com divulgação na mídia, são mais 
efetivos, melhores ou piores do que investimentos em causas sociais alternativas, que 
se valem da mídia espontânea ou de divulgação reservada. Mas o que se pode veri-
ficar por meio desta pesquisa é que parece haver uma certa transformação no modo 
como várias empresas entendem o investimento em causas sociais.

Como há um crescente número de consumidores que entendem como obrigação 
(e não diferencial) a responsabilidade social e ambiental por parte das organizações, 
exigindo delas economia de recursos além de apoio a problemas sociais,1 as organi-
zações podem seguir duas vertentes para atender os anseios do público.

Em primeiro lugar, elas podem considerar o investimento em causas sociais e o 
controle dos aspectos de sustentabilidade como obrigação ou como estratégias de 
marketing com única e exclusiva finalidade de autopromoção e visibilidade (BALDIS-
SERA, 2011, p.184-185), apoiando-se, neste caso, sobretudo na publicidade (exposi-
ção de mídia) e nas articulações das relações públicas para sensibilizar os indivíduos 
e demonstrar o quanto fazem o bem para a sociedade.

1. Esta evidência é bem observada em pesquisa do Instituto Akatu (2013), cujos resultados que interes-
sam particularmente a esta pesquisa são apresentados nos capítulos dois e três.
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Como explica Yanaze (2011, p.577), responsabilidade social, empresa cidadã e 
respeito ao meio ambiente são expressões em moda nos últimos anos. Markus (2012, 
p.24-25) diz que “se um marciano chegasse a Terra neste instante, talvez julgasse que 
aqui temos uma extrema preocupação com o meio ambiente”, indicando que há orga-
nizações que se valem de ações ambientais ou sociais para esconder suas mazelas.

Já uma segunda forma de se pensar, embora também reconheça a necessidade de 
cuidar de cada etapa de produção, evitar o desperdício de recursos naturais e inves-
tir na sociedade, entende que essas não são apenas obrigações (ou estratégias de 
marketing para ganhar visibilidade), mas características que devem ser incorporadas 
à cultura da empresa, desde seus inputs até seus outputs. Kotler, Hessekiel e Lee 
(2012, p.8-10) aconselham as empresas a agirem desta forma, deixando a aborda-
gem tradicional que entende o investimento em causas sociais como obrigação para 
progredirem à nova abordagem que incorpora tais princípios no objetivo da empresa.

As empresas que trabalham nesse segundo nível de abordagem são capazes de 
escolher diferentes temas a investir, sejam eles populares ou alternativos, não ha-
vendo, neste caso, preocupação com expressivas repercussões midiáticas. Tais or-
ganizações são capazes, inclusive, de oferecer patrocínio ou doar grandes quantias 
de dinheiro a instituições necessitadas, mas sem fazer enorme “barulho”, isto é, sem 
precisar mostrar ao mundo que estão contribuindo para o triunfo do bem.

As entrevistas aplicadas ao Grupo Abril e a Volkswagen do Brasil (bem como as 
mencionadas campanhas da Avon e Pedigree) exemplificam que essa mudança de 
abordagem e de princípios é possível e já acontece em várias organizações, no entan-
to, vive-se um estágio de transformação, pois ainda há mais a se evoluir neste campo.

Como é possível notar a partir da entrevista em profundidade com os executivos 
do Grupo Abril, a educação é um tema que desde cedo faz parte da sua missão (é a 
causa, inclusive, da Fundação Victor Civita). A preocupação com a sustentabilidade 
também está incorporada em diferentes setores dessa organização, que desenvolve 
por conta própria até um inventário anual sobre a emissão de gases estufa. O ponto 
mais interessante é que, além de investir em alguns projetos baseados em leis de 
incentivo, por se tratar de uma empresa de mídia, o Grupo Abril oferece anúncios bo-
nificados a entidades como forma de apoio, para dar mais visibilidade às causas pelas 
quais elas lutam. Não há, neste caso, nenhum retorno financeiro para a Abril, sendo 
que o único vínculo (mínimo) com esses anúncios é um selo “Abril apoia esta causa”.

Aliás, com relação aos anúncios bonificados, não importa se a causa apoiada é um 
tema bem conhecido, se tem potencial para gerar repercussão na mídia ou se é uma 
causa menos popular entre os indivíduos da sociedade (o que pode incluir o daltonis-
mo): a intenção é ajudar o máximo de entidades possíveis, de acordo com as pautas 
das revistas e sempre variando temas para não gerar monotonia.
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Os respondentes do Grupo Abril afirmam ainda que a organização realiza várias 
doações a entidades específicas, mas nem ao menos divulgam em suas revistas.

Quando o executivo da Volkswagen entrevistado nesta pesquisa explica que sua 
organização possui um comitê que envolve diferentes áreas como marketing, comu-
nicação, recursos humanos, jurídica, financeira, governamentais e a Fundação Volks-
wagen para juntos tomarem decisões dos projetos de interesse a se apoiar, revela um 
esforço que entende o investimento em causas sociais como algo a mais do que uma 
obrigação, isto é, como um princípio que faz parte da cultura organizacional.

Esta sincronicidade vai ao encontro do pensamento de Kunsch (2006, p.187), quan-
do reflete sobre o potencial da comunicação integrada, em que as organizações se 
beneficiam ao alinhar comunicação institucional, administrativa e mercadológica para 
buscar eficiência e efetividade organizacional em benefício do público e da sociedade.

Embora a Fundação Volkswagen se preocupe com temas relacionados à educa-
ção e ao desenvolvimento social, a própria marca Volkswagen investe em cerca de 
quinze causas sociais em diferentes âmbitos, além de patrocínios a parceiros como o 
Instituto Criar, Hospital do Câncer de Barretos, Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, 
Bomba D´Água Popular, Meia Maratona de São Bernardo do Campo e Parque Ecoló-
gico de São Carlos (alguns são doações que nem sequer são divulgadas na mídia).

Mostra-se, com isso, que ela percebe seu papel enquanto agente social, dividindo 
o investimento entre diferentes causas e temas, alguns de maior conhecimento por 
parte da sociedade e outros mais pontuais (na entrevista também foram citadas ações 
de apoio a crianças carentes em uma comunidade frente a uma das fábricas da orga-
nização, bem como um projeto de formação musical em uma favela de São Paulo).

Em muitos relatos das entrevistas aplicadas ao Grupo Abril e a Volkswagen do Brasil 
é possível avaliar que estas são organizações que consideram o investimento social e 
a sustentabilidade como parte de sua cultura, havendo espaço para abrirem um pouco 
mais o leque de possibilidades e apoiar causas mais pontuais ou menos exploradas.1

De qualquer forma, quando um tema pouco difundido ou esclarecido é abordado – 
o daltonismo – tanto os executivos do Grupo Abril como os da Volkswagen do Brasil 
sentem um certo desconforto em se pronunciar a respeito. Eles iniciam uma análise, 
de certa forma dicotômica, sobre quais as vantagens de se investir no universo de 
daltônicos e com isso obter retorno de imagem para a organização. Tal evidência é 
nítida quando o executivo da Volkswagen menciona acreditar ser pouco favorável ao 
apoio a este grupo de indivíduos, pois na opinião dele o daltonismo não é um tema 
que “choca as pessoas”, sendo que é mais comum ajudar crianças com câncer ou o 
esporte paralímpico porque é mais fácil o público se sensibilizar com uma pessoa sem 
um membro ou com alguma outra dificuldade.

1. As entrevistas mostram que quanto mais a causa social liga-se ao negócio principal da organização, 
ou quanto mais próxima ela está da região em que operam, mais chance tem de receber apoio.
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Na entrevista com os executivos do Grupo Abril, um dos relatos que corrobora esta 
evidência está quando um deles questiona o universo de daltônicos no Brasil, para 
depois realizar alguns cálculos rápidos e chegar à conclusão de que é difícil se pensar 
em adaptações para um público de apenas 5% a 8% da população do Brasil (média 
nacional de daltônicos), já que revista é um mercado muito segmentado, que é dife-
rente de um produto para a massa. Já que cada uma das trinta marcas da Editora Abril 
segmenta ainda mais o universo de leitores, parece difícil, na opinião dos executivos 
entrevistados, desenvolver uma revista específica para daltônicos em um mercado 
mais restrito. Claro que há um alto custo para impressões de revistas personalizadas 
(por isso as versões on-line poderiam ser uma solução), no entanto, o que se nota é 
pouca motivação de investimento ao se falar de uma causa pouco conhecida, sobre-
tudo quando se observa uma ligação com custos monetários.

Apenas para se ter uma ideia, o IBGE (SINOPSE..., 2010) indica que a população 
brasileira é de cerca de 190 milhões de indivíduos. A partir de um cálculo simples, po-
de-se prever que a média de 5% a 8% de daltônicos equivale a um universo que pode 
alcançar até 15 milhões de pessoas. Esta quantidade pode até não ser uma represen-
tação estatística considerável, mas não há como negar que representa um enorme 
número de brasileiros partícipes de uma sociedade que se diz inclusiva. 

Embora, como já argumentado, existam organizações que deixaram de considerar 
o investimento em causas sociais como obrigação apenas para atender uma deman-
da de consumidores mais informados e exigentes, a avaliação de temas como o dalto-
nismo, que mostram uma dicotomia entre investir, mas ter a certeza de obter retornos, 
ajudam a perceber um estágio de mudança ainda em amadurecimento.

De fato, nem os executivos do Grupo Abril nem o executivo da Volkswagen do Bra-
sil lembram-se de ter recebido qualquer proposta para apoiar causas relacionadas ao 
daltonismo, bem como mostram-se quase leigos em relação ao tema. Dos livros sobre 
cores utilizados para o desenvolvimento do quarto capítulo desta pesquisa, poucos 
também abordam o assunto e aqueles que o fazem limitam-se a uma visão superficial 
sobre a amplitude da deficiência da visão cromática. O daltonismo é um assunto pou-
co difundido popularmente, que dificilmente é abordado em pautas de mídia.

Mas, como o quarto capítulo desta pesquisa demonstrou, as cores fazem parte da 
vida humana e não podem ser consideradas apenas características abstratas de obje-
tos. Guimarães (2004, p.12) argumentou que “a cor é uma informação visual, causada 
por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro”, o que re-
vela a capacidade da cor em provocar estímulos e sensações, sendo na comunicação 
um elemento visual significante, isto é, dotado de informação.

Como escreveu Heller (2013, p.17), “cores e sentimentos não se combinam ao 
acaso nem são uma questão de gosto individual – são vivências comuns que, desde 
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a infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa linguagem e em nosso 
pensamento”. Tal autora, em seu livro A psicologia das cores (2013), apresenta re-
sultados de associações de cores a sentimentos, por exemplo a frieza caracterizada 
sobretudo por azul, mas também por branco, cinza claro e escuro; o calor sobretudo 
por vermelho, amarelo e laranja; o erotismo por vermelho (na maioria), preto, rosa e 
roxo; o venenoso por verde (na maioria), amarelo e roxo e assim por diante (foram, ao 
total, 160 diferentes sentimentos analisados pela pesquisadora).

Já Mestriner (2005, p.53) argumenta que embora a forma seja o aspecto que mais 
diferencia um produto de outro (já que pode ser exclusiva), é a cor o elemento de co-
municação capaz de provocar estímulos visuais como nenhum outro. Farina, Perez e 
Bastos (2011, p.13) corroboram tal perspectiva quando afirmam que a cor exerce uma 
ação tríplice, que é impressionar, expressar e construir, e que “as cores influenciam o 
ser humano e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico como psicológico.”

Para se fazer uma comparação, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (2012, p.6), com base nos resultados do Censo 2010, mostra que cerca 
de 24% da população – mais ou menos 45.6 milhões de brasileiros – possuem algum 
tipo de deficiência entre auditiva, mental, motora e visual. Mas a maior ocorrência é a 
deficiência visual, que atinge 18,6% desta amostragem (cerca de 8.5 milhões), sendo 
que 3,46% (mais ou menos 1.5 milhão) alegam ter deficiência visual severa1 e 1,6% 
(cerca de 730 mil) serem totalmente cegas.

Ao avaliar o universo de cegos no Brasil (mais ou menos 1.5 milhões) em compa-
ração com a previsão de que pode haver mais ou menos 15 milhões de daltônicos 
em território nacional, verifica-se que a quantidade de daltônicos pode representar até 
10 vezes mais do que o número de cegos. No entanto, como apontou o executivo da 
Volkswagen do Brasil na entrevista em profundidade que concebeu a esta pesquisa, 
é mais fácil encontrar ações ou projetos de apoio a cegos do que a daltônicos, afinal, 
os cegos "chocam” muito mais por se tratarem de indivíduos com uma deficiência 
perceptível e capaz de sensibilizar mais facilmente as pessoas (e as organizações).

Pode-se avaliar, a partir dessa comparação, que o daltonismo, mesmo represen-
tando um universo de indivíduos muito maior do que cegos, e mesmo tendo provada 
a grande importância da cor no cotidiano do ser humano, pouco é lembrado pelas or-
ganizações, mesmo aquelas que possuem na cor parte ou todo seu negócio principal.2

1. O Censo 2010 considerou pessoas com deficiência severa aquelas que, ao responderem sobre suas 
deficiências, escolheram as respostas “tem grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”.
2. Ao visitar uma papelaria, percebe-se que poucos materiais escolares (como canetas, lápis de cor, 
giz de cera, aquarela, massas de modelar etc.) possuem identificação por escrito do nome de cada cor. 
Para se ter uma ideia, atualmente a Faber-Castell possui diferentes linhas de lápis de cor, no entanto, 
apenas uma destas linhas (sextavado) traz o nome da cor escrito em cada lápis; linhas Faber-Castell 
Aquarela, Bicolor, Multicolor e Neon ou lápis de outros fabricantes como Bic e Mercur trazem apenas 
um código de fabricação. Vale ressaltar, como apontado pelo quarto capítulo , que há várias dificulda-
des entre os daltônicos quando estes são crianças e estão no processo de alfabetização.  
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Talvez o aumento da quantidade de pesquisas científicas, bibliografias e materiais 
acessíveis sobre o daltonismo possa ajudar a difundir o tema e torná-lo mais conhe-
cido tanto a profissionais como para indivíduos sociais. Isso também pode ajudar a 
elevar a quantidade de agentes sociais que se preocupam com este tema e, assim, 
obter mais apoio (pelo menos, com mais facilidade) por parte das organizações.

Não se escolheu o daltonismo nesta pesquisa porque se pretende avaliar por que 
tal assunto é pouco conhecido, como ele pode se tornar mais popular ou tampouco 
mostrar que nenhuma organização de qualquer âmbito se importa com a respectiva 
causa. Na verdade, o que se pretende mostrar é que ainda há mais a se avançar 
quando o assunto é o investimento em causas sociais, pois muitas vezes as organiza-
ções optam por causas mais conhecidas ou que geram mais exposição midiática (por 
exemplo, cegos, amputados, fome, crimes, tráfico, pobreza) do que causas que pou-
cos conhecem ou que são uma incerteza quanto a consideráveis retornos de imagem.

O conceito de três fases de evolução do marketing, apresentado por Kotler, Kartaja-
ya e Setiawan na obra Marketing 3.0 (2010) – que foi bastante referenciado no primei-
ro capítulo desta pesquisa – revela que estas três etapas foram se sobrepondo sem-
pre que uma alcançou sua saturação: a passagem do Marketing 1.0 para o Marketing 
2.0 (foco no produto para o cliente) tem como plano de fundo a saturação de mercado 
pelo processo industrial e a crescente competitividade pelo aumento de concorrência; 
já a passagem do Marketing 2.0 para o Marketing 3.0 (foco nos valores) vem com a 
necessidade de atender a demanda de consumidores mais informados, providos de 
novas tecnologias, atuantes na Internet e também céticos com relação a já comum e 
natural postura de relacionamento empresa-cliente. Evoluiu-se, então, para a era de 
valores, com respeito à sociedade e ao meio ambiente.

Ao se pensar no investimento em causas sociais a partir de uma trajetória de evo-
luções, pode-se, em suma e, pelo menos, academicamente, considerar duas aborda-
gens distintas. A primeira corresponde às organizações que entendem o investimento 
social como obrigação em resposta a consumidores mais exigentes e com força para 
ignorar empresas que só pensam em lucrar, sem nada ajudar a sociedade: a organi-
zação, neste caso, tende a considerar a responsabilidade social apenas nos outputs, 
isto é, como estratégia de marketing para ganhar visibilidade e se autopromover.

Já uma segunda abordagem é aquela que entende o investimento social não como 
obrigação, mas como parte da cultura da organização, que é adotada, compreendida 
e sincronizada por seus diferentes setores (dos inputs aos outputs). Neste caso, o in-
vestimento no social não se restringe a apenas cumprir a exigência de consumidores 
céticos em relação às responsabilidades éticas e sociais, mas sim em entender que a 
organização é parte da sociedade e, por isso, deve ajudá-la em suas necessidades.
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Há organizações que ainda insistem na abordagem tradicional de usar o inves-
timento em causas sociais com fins de autopromoção, enquanto algumas outras já 
consideram a nova abordagem que faz do investimento social parte de sua cultura.

Blanco (2015), com base em pesquisa conduzida pela empresa de consultoria We 
First Branding, explica que 76% das pessoas veem com bons olhos o apoio às cau-
sas sociais, no entanto a ideia é fugir do óbvio. Logo, caso o tempo revele aumento 
do número de organizações que investem em causas sociais, e caso o pensamento 
em relação a esse investimento amadureça como se observou ao longo das décadas 
com as estratégias de marketing, os temas mais pontuais ou menos conhecidos, que 
não geram tanta exposição midiática, mas que circundam o escopo do negócio prin-
cipal ou da região de atuação de cada organização, podem se tornar alternativas de 
investimento cada vez mais usadas para reconquistar a mente, o coração e o espírito 
de consumidores já cansados de autopromoções, exposições vazias e céticos em 
relação ao caráter oportunista praticado por muitas organizações.

De maneira geral, causas sociais alternativas como o daltonismo talvez se tornem 
mais propensas a receber investimento por parte das organizações – sobretudo aque-
las que possuem na cor todo ou parte do seu negócio principal – caso se tornem te-
mas mais populares ou difundidos na mídia. Mesmo tendo-se a ideia de um universo 
que pode alcançar até 15 milhões de brasileiros, e mesmo considerando esse público 
como um nicho a que poucas marcas estão associadas, a incerteza de se investir e 
obter poucos retornos de imagem (principalmente se não houver leis de incentivo por 
trás dos projetos) torna-se uma barreira para muitas organizações, que preferem en-
tão optar por outras causas mais conhecidas e com mais certeza de retorno. É, senão, 
uma mentalidade ainda resistente dentro de sociedades supostamente inclusivas.
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APÊNDICE I
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NO GRUPO ABRIL

Nesta transcrição, o termo respondente A corresponde ao Gerente de Sustentabilidade 
e o termo respondente B corresponde ao Gerente de Comunicação do Grupo Abril.

Entrevistador: primeiramente, quero agradecer por ceder um tempo para a entrevista 
aqui na Abril. Esta é uma entrevista em profundidade, com dez itens de roteiro rela-
cionados a causas sociais. Antes de começarmos com o primeiro item, eu gostaria de 
perguntar qual sua função aqui na Abril e há quanto tempo você exerce essa função.
Respondente A: eu sou Gerente de Sustentabilidade, trabalho dentro da Diretoria de 
Relações Corporativas e eu estou neste cargo há dois anos aqui na Abril.
Entrevistador: claro que existem diferenças entre corporações, no entanto, como se 
fundamenta a divisão de setores aqui na Abril?
Respondente A: a estrutura da Abril é dividida entre a parte de conteúdo, que é a par-
te editorial e que tem total autonomia e independência do resto das outras áreas; já a 
área de marketing é muito ligada à área comercial, portanto eles trabalham próximos; 
e dando suporte a toda operação da editora temos as áreas corporativas, da qual nós 
fazemos parte. A área de relações corporativas, a gerência de comunicação institucio-
nal, relações públicas e sustentabilidade fazem parte do corporativo, que dá suporte 
a todas as atividades da empresa; a gente não trabalha diretamente com marketing; 
o que acontece é que as áreas de marketing de eventos, de publicidade e mesmo de 
conteúdo acabam solicitando nosso apoio em determinadas situações, quando se 
exige uma articulação maior com o poder público e outras articulações.
Entrevistador: quantas pessoas mais ou menos trabalham em seu setor?
Respondente A: somos duas pessoas na equipe; nosso papel é a articulação das 
iniciativas relacionadas à sustentabilidade corporativa da empresa. A gente não entra 
na área de desenvolvimento de conteúdos; não somos jornalistas; existem jornalistas 
especializados nesse tema em diferentes veículos da casa, então nosso papel é de 
fato olhar toda a gestão socioambiental do negócio, as iniciativas de responsabilidade 
corporativas, gestão de riscos, oportunidades, relatórios, inventário de gás de efeito 
estufa, enfim, o relacionamento da organização com outras partes interessadas.
Entrevistador: também quero te agradecer por ceder um tempo para fazer essa en-
trevista. Gostaria que você se apresentasse, falasse o que você faz, qual seu cargo 
aqui dentro da empresa e há quanto tempo você já exerce esse cargo.
Respondente B: sou Gerente de Comunicação aqui na Abril e cuido da parte de co-
municação tanto interna quanto externa (temos essa divisão de interna e externa). Eu 
já estou aqui há quase 10 anos; gerenciar mesmo, há uns 2 anos e meio, por aí. Mas 



entrei aqui como estagiário, sempre na mesma área fazendo comunicação externa. 
Essa parte de comunicação externa envolve assessoria de imprensa e todos os ma-
teriais de comunicação da Abril. Estamos na área corporativa; a gente não cuida de 
marcas da Abril; a gente não trabalha para a VEJA nem para a Superinteressante; a 
gente trabalha para o Grupo Abril. Eventualmente a gente se envolve com as marcas, 
mas o nosso core é cuidar do grupo Abril, da “Árvore”. Da comunicação externa, eu 
cuido do site institucional, apresentação, vídeo e qualquer material que seja referente 
a Abril para um público externo. Recentemente, desde março de 2015 eu cuido da co-
municação interna, que tem como base o PSC, que é um jornal interno, que fica den-
tro da AbrilNET (nossa intranet) e tem como público os funcionários da Abril, que são 
mais ou menos 6 mil pessoas, sendo que todos tem acesso à intranet; os funcionários 
da gráfica e alguns da distribuição - o pessoal do operacional - não tem acesso cons-
tante a computadores, eles não trabalham de frente a computadores, mas inclusive 
esses tem acesso à nossa intranet e para esses também da gráfica e distribuição te-
mos outro tipo de comunicação. O setor de distribuição tem a própria rede e a própria 
comunicação interna, só que na gráfica a gente faz comunicação também, com mural, 
com outros tipos de ações para atingir todos esses tipos de funcionários.
Entrevistador: então tem a articulação da comunicação externa e a articulação da 
comunicação interna entre os funcionários também.
Respondente A: aliás, eu já comentei que não estamos diretamente ligados ao mar-
keting, pois o marketing está muito ligado à área de publicidade, com a editora...
Respondente B: a Abril é uma empresa um tanto quanto complexa; temos o Grupo 
Abril, que é para onde nós nos reportamos; nós trabalhamos para o Grupo Abril, mas 
abaixo disso temos duas grandes divisões, que é uma de mídia e uma de distribuição. 
Há a parte de distribuição, que é um holding completamente separado, que forma o 
mesmo grupo, mas são uma área separada que cuida de distribuição de revistas e de 
pequenas cargas, que são qualquer coisa que você possa comprar no e-commerce, 
desde um móvel pequeno até um pen drive que você compre numa Saraiva, Pon-
toFrio, enfim, além da distribuição de revistas para todo país e para quase todas as 
editoras do país também. E há a parte de mídia, que está situada neste prédio aqui e 
compreende a Editora Abril e a gráfica (que fica em outro prédio). E dentro da Editora 
Abril tem mais uma série de divisões, como assinaturas, áreas comerciais, marketing 
(são vários marketings); dentro da área editoral a gente tem as divisões, por exemplo, 
da unidade da VEJA, Exame, e também tem uma outra unidade de revistas femininas 
e as revistas Life Style, que são todas as outras; hoje são mais de 30 marcas, não 
só revistas, mas incluindo sites, enfim, produtos. Cada divisão de produto tem uma 
área de marketing, uma de publicidade. A nossa divisão é Grupo Abril e abaixo des-
sa divisão ainda tem essa parte da Editora Abril. A Editora Abril, que ainda é como a 



gente é mais conhecido - e até a gente fala mesmo, quando se pergunta “onde você 
trabalha?”, respondemos “na Editora Abril”, pois é o jeito mais fácil das pessoas enten-
derem; no entanto, a Editora Abril é uma grande empresa de marketing e publicidade, 
sendo dividida em várias áreas, cada uma cuidando especificamente dos seus produ-
tos. Tem uma pessoa que centraliza esses marketings, só que ela se envolve muito 
diretamente com a Editora mesmo. A parte de Grupo Abril é mais da nossa área e de 
um pequeno staff da presidência.
Entrevistador: sempre passo pela Marginal Tietê de São Paulo e vejo o prédio da 
Abril, pensava que vocês estivessem todos ali.
Respondente B: não, ali é a gráfica. Aquele, na verdade, foi o primeiro prédio próprio 
da Abril. A Abril foi fundada em 1950, mas ela já ocupou vários lugares, no entanto, no 
final da década de 1960, quase 1970, eles inauguraram aquele prédio; foi um prédio 
comprado, que tem 50 mil metros quadrados de área, não só de prédio, mas de toda 
área do terreno, e ali construíram a gráfica da Abril. A Abril tem uma gráfica própria que 
fica ali; junto com a gráfica, eles fizeram um prédio que chama até hoje Edifício Abril: é 
um prédio de sete andares que era onde funcionava a parte administrativa da Abril. A 
empresa foi crescendo e eles precisaram de novos lugares, então naquele lugar havia 
(e existe até hoje) dificuldade em construir novas coisas, porque o parque gráfico ocu-
pa muito espaço, então eles acabaram alugando prédios; durante um tempo na rua do 
Curtume teve um prédio onde funcionavam as redações, depois no Brooklin havia um 
prédio que funcionava tudo, mas em 1998 teve-se a ideia de unificar tudo num prédio 
só, então vieram pra cá na Avenida das Nações Unidas. Esse prédio aqui é de 1998, 
ele não é da Abril, mas foi construído pensando na Abril. Durante um tempo a gente 
ocupou o prédio inteiro e recentemente, nos últimos dois anos, houveram vendas 
de empresas, alguns desligamentos, por isso diminuiu o espaço nesse prédio; hoje 
ocupamos metade desse prédio, que é um prédio comercial, um centro comercial; há 
apenas mais uma empresa aqui além da gente, mas pode ter mais dez até amanhã.
Respondente A: e as áreas de back office voltaram para o Edifício Abril; por exemplo: 
suprimentos, assinaturas, financeiro que antes ocupavam esse prédio com a gente, 
estes voltaram para o Edifício Abril que tem sete andares e que antes boa parte era 
ocupado pela Abril Educação.
Respondente B: a Abril Educação depois veio pra cá, mas depois foi vendida.
Respondente A: isso, e agora não faz mais parte do grupo; agora, inclusive, chama-se 
Somos Educação.
Respondente B: então com essas compras, vendas de empresas e diminuições, fica-
mos ocupando aqui e ainda tem andar vago lá. Estamos nesse momento de transição, 
do que vai pra lá e o que fica pra cá, mas aquele prédio é próprio, então dali a Abril 
não sai nunca provavelmente. Há até a tal da lei do zoneamento, que a prefeitura já 



está falando há muito tempo, de organizar lugares onde se pode ter empresas, onde 
se pode ter fábrica etc; teoricamente, pela lei, a gráfica teria que sair de lá, mas tem 
um prazo longo ainda, até 2020 para sair de lá; o prédio não precisa sair de lá, o que 
precisa sair é a gráfica. Se for esse o caso, o prédio vai continuar lá, mas isso são 
capítulos muito longos para a gente pensar.
Entrevistador: então a gente pode assumir que o Grupo Abril, tanto a distribuição 
quanto a gráfica, a articulação comercial, tudo é do Grupo Abril, ou seja, não é nada 
terceirizado?
Respondente B: exatamente. Falando de editora, temos uma estrutura linear. Nesse 
prédio que você está funcionam todas as redações; o conteúdo é gerado aqui por nós, 
depois a gente manda os arquivos que vão direto para nossa gráfica, são impressos 
por lá e na própria gráfica as revistas já saem com a etiqueta com o nome do assinan-
te, porque nós também fazemos assinaturas e aí também já entram os exemplares 
no nosso caminhão que vai ser distribuído para todos os pontos de venda, que são 
mais de trinta mil no país. A gente tem essa estrutura linear, inclusive porque a gente 
presta esses serviços para outras editoras. Nosso sistema de assinaturas já foi usado 
por outras editoras; praticamente todas as editoras do país usam nossa distribuição; 
nossa gráfica também imprime revistas de outras empresas, catálogos, livros, que não 
são da Abril. A gente tem como oferecer isso e é óbvio que a gente usa tudo isso. 
Entrevistador: vamos então para o primeiro item de roteiro da entrevista, que se 
chama “a importância das estratégias em prol de causas sociais”. A primeira pergunta 
que vale a pena fazer é a seguinte: quais ações principais ou quais estratégias são 
utilizadas pelo Grupo Abril para conseguir uma imagem positiva entre clientes e no 
mercado, e dentro destas estratégias como se encaixam as ações de causas sociais? 
Qual a importância, dentre essas estratégias, das causas sociais para o Grupo Abril?
Respondente A: lá em 1950 quando o senhor Victor Civita fundou a Editora Abril, ele 
já criou a empresa pensando na transformação e na contribuição positiva para a so-
ciedade. Inclusive na época, a primeira publicação foi o Pato Donald, focando nesse 
público infantil, pois havia uma massa de analfabetos muito grande. Então, ele falava: 
“como eu quero criar uma editora no Brasil se boa parte da população não sabe ler?”
Respondente B: era 50% [população de analfabetos em 1950].
Respondente A: ele era muito visionário; ele tinha clareza do papel da empresa que 
ele estava criando, que ele queria de fato; está em nossa missão, desde sempre, que 
a empresa contribui para o desenvolvimento e a transformação da sociedade. Mas ele 
começou com um público infantil, muito nessa linha de familiarizar as pessoas com a 
leitura, com as revistinhas, para que no futuro pudessem ser criadas outras revistas 
que assim haveria público para isso. A Abril tem essa preocupação desde sempre; 
eu até falo que trabalhar com sustentabilidade aqui é relativamente “fácil” do ponto 



de vista cultural, pois já existe essa questão de fazer bem feito, de fazer direito, de 
ter consciência da realidade que a gente tem; isso perpassa muitos dos processos e 
muito do que a gente faz no dia a dia. Em termos de iniciativa, lá em 1985 foi fundada 
a Fundação Victor Civita exatamente para contribuir com a educação básica; o foco 
de atuação dela desde então é contribuir com a educação básica, mas não com o foco 
diretamente no aluno, e sim no professor, na valorização do professor, do profissional, 
do gestor educacional. Todos os veículos também, de uma forma ou de outra, acabam 
abordando temas que tenham um alto impacto social.
Respondente B: se você reparar em nossa missão, ela é de 1980, isto quer dizer 
que ela foi cravejada na pedra nesta data, mas já estava na cabeça do senhor Victor 
Civita desde que ele fundou a empresa trinta anos antes; e ela fala em progresso da 
educação, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento da livre iniciativa e forta-
lecimento das instituições democráticas do país. Isso é exatamente como a empresa 
começou; como comentado, é fácil esse conceito de sustentabilidade se você se vol-
tar para o lado social de educação, e isso realmente está entranhado aqui; é muito co-
mum até hoje as pessoas falarem que começam a assinar a VEJA quando seus filhos 
vão para a faculdade para que eles saibam da atualidade; porque é um jeito de você 
disseminar a educação através de revista; qualquer que seja o conteúdo, a gente leva 
para esse lado da educação. A gente também fala em sustentabilidade, em pensar 
em perenidade da empresa, e quando você pergunta “como essas coisas se refletem 
nas ações comerciais da empresa?”, esse começo é um grande exemplo: você faz 
uma revista infantil para ensinar as crianças a lerem; você faz um bem para o país; 
você também quer vender revista, claro, mas você está formando um leitor que vai 
deixar seu negócio perene. Se você ensinar a criança a ler, quando ela for adulta ela 
vai comprar sua revista, e só se ela aprender a ler você vai poder fazer uma revista de 
adulto. Então para o senhor Victor Civita era claro que a expansão da Abril viria com 
o tempo porque ele iria ajudar e, obviamente, ele não achava que era só ele fazendo 
isso; foi um momento de expansão da imprensa; a gente teve, na década de 1950, 
um momento de expansão do país; o país crescendo, tendo incentivo para estrangeiro 
trazer negócios para cá; o senhor Victor Civita chegou aqui com cem mil dólares, que 
na época era um tremendo dinheiro, e conseguiu fazer uma gráfica. Ele gastou todo o 
dinheiro que tinha, conseguiu empréstimo, financiamentos para construir mais coisas 
porque o governo também via isso como um progresso para o país; então ele investiu 
em gráficas e editoras para que o negócio de educação crescesse no país também.
Entrevistador: a Fundação Victor Civita é hoje a responsável por todas as ações vol-
tadas ao social do Grupo Abril?
Respondente A: não. A causa da Fundação é a educação e a valorização do profes-
sor. Esse é o foco, eles são do grupo mas são independentes. A gente, como restante 



da empresa, acaba apoiando eles em algumas iniciativas, mas eu, no setor de sus-
tentabilidade, não tenho influência direta nas atividades da Fundação. Aqui dentro a 
gente tem algumas outras iniciativas, por exemplo, alguns prêmios de valorização de 
iniciativas sociais relevantes, como o Prêmio Cláudia de Mullher Empreendedora, que 
seleciona casos de mulheres bem sucedidas na sociedade, que tem um alto impacto 
social; a gente expõe esses casos, faz um evento, faz publicações, faz vídeos, faz 
muitas coisas. Tem também o prêmio Saúde, o Guia Exame de Sustentabilidade, que 
valoriza as iniciativas empresariais; a gente tem parcerias institucionais com algumas 
instituições e principalmente na linha dos anúncios bonificados: a gente dá espaço 
nas nossas publicações para que as organizações socioambientais consigam divulgar 
o trabalho delas para um público mais amplo; agora, inclusive, tem até um conceito 
novo que estamos discutindo, o GRI - Global Reporting Initiative, que é um padrão de 
report não financeiro que é usado no mundo todo e que a gente se baseia para elabo-
ração do nosso relatório, que é um dos principais canais que a gente divulga nossas 
ações, tanto ambientais quanto sociais, governança, econômica etc. O GRI fala que 
as empresas de mídia tem uma responsabilidade - claro que é legal saber quanto que 
as empresas usam de papel, água, energia, diversidades, gestão de pessoas etc - 
isso tudo é importante, mas é meio arroz com feijão, é meio mínimo necessário. Agora 
o grande desafio das empresas de mídia é entender o seu impacto, a influência que 
elas tem na sociedade, isto é, como você acompanha e potencialmente mensura o 
impacto positivo, negativo, na construção do pensamento crítico na sociedade; o GRI 
tem até um termo, que na área ambiental fala muito de pegada de carbono – footprint 
– e que para a mídia eles falam em brainprint, que seria a influência na mentalidade, 
no pensamento crítico e na opinião das pessoas; mas voltando para as questões das 
iniciativas sociais, temos as parcerias, os anúncios bonificados e tem o Educar.
Entrevistador: o Educar para Crescer?
Respondente A: isso, essa é uma iniciativa focada na educação, em disseminação 
de conteúdo qualificado para educadores. Tem também o Planeta Sustentável, que é 
focado em disseminação de conteúdo qualificado em sustentabilidade, mas a grande 
causa da Abril é a educação; tanto que a Abril Educação, que agora chama-se Somos 
Educação, nasceu daqui de dentro, de iniciativas da empresa, e se tornou uma em-
presa independente que até o começo desse ano a família ainda era acionista.
Entrevistador: o Educar para Crescer e o Planeta Sustentável são exclusivamente 
sites com artigos, respectivamente sobre educação e sustentabilidade? Ou são mais 
do que sites, que por exemplo organizavam eventos, oferecem produtos etc?
Respondente A: são mais do que sites. Além de conteúdos, eles promovem encon-
tros, fazem eventos e publicações. O Educar para Crescer é focado mais na geração 
e disseminação de conteúdo sobre a educação em diferentes plataformas.



Respondente B: além de tudo isso, cada área fica responsável por criar suas pró-
prias ações de acordo com o impacto que elas geram. Falo também em uma questão 
mais ambiental de frotas: por exemplo, temos 800 caminhões, então eles tem progra-
mas para organizar as frotas, para que gerem menos poluentes; o pessoal de assina-
turas, por exemplo, manda cada vez menos papel também; há uma preocupação com 
o pacote que se usa para enviar as revistas; o plástico antigamente era bem maior e 
era quase como um plástico bolha; isso já faz bastante tempo que mudou, mas para 
que esse tipo de plástico, se a revista não quebra? pensou-se então em uma coisa 
mais slim, para gastar menos também; há vários tipos de ações desta natureza, que 
qualquer empresa teria, mas que a gente se adapta com cada área fazendo sua parte.
Respondente A: e sempre buscando eficiência; quando a gente olha o impacto so-
cial, não é impacto social por si. Acho que o nosso papel, como empresa de mídia, já 
implica um impacto social, mas todas essas iniciativas, como do plástico, redução de 
papel, tem o foco na questão da redução do custo, mas tem também na responsabili-
dade que a gente tem com o produto pós-consumo.
Entrevistador: você comentou sobre o GRI - Global Reporting Initiative. Já existe 
este estudo de brainprint com relação à Abril?
Respondente A: ainda não. Sabemos, como premissa, que temos uma enorme in-
fluência na sociedade, mas nunca quantificamos isso.
Entrevistador: enquanto você estava falando da missão do senhor Victor Civita, lem-
brei de Peter Drucker, que diz que as empresas devem começar pensando na missão 
delas, ao invés de pensarem primeiramente em ficar milionárias; aqui a gente pode 
dizer que realmente isso foi bem empregado; o senhor Victor Civita pensou em fazer 
a missão dele progredir e evoluir. Bem, com essas informações a gente pode assumir 
que para o Grupo Abril, causas sociais são valorosas, importantes para a marca.
Entrevistador: o item de roteiro dois, vocês já comentaram inclusive um pouco, são 
os tipos de estratégias de causas sociais que a Abril está envolvida atualmente. Vocês 
já comentaram da educação que vem por parte da Fundação Victor Civita e de algu-
mas ações também desempenhadas por cada marca...
Respondente A: tem liberdade de expressão também...
Respondente B: pensando em liberdade de expressão, a gente tem uma voz muito 
grande nisso, e existe também várias associações com empresas de mídia que par-
ticipam de grupos para falar disso e debater sobre o tema. Tem o Instituto Millenium, 
por exemplo, do qual a gente faz parte, o Instituto Palavra Aberta; são vários institutos 
que defendem a liberdade de imprensa e a gente faz parte. Essa coisa de institutos 
e associações e entidades de modo geral, a Abril participa de várias delas e elas tem 
um papel fundamental porque, às vezes, é muito mais fácil defender uma causa pela 
causa e não pela empresa; não é que a gente está defendendo a Abril na liberdade de 



expressão; a gente defende a liberdade de expressão e se junta com outras empresas 
que também defendem isso para lutar através de associações, que é sempre melhor 
porque une mais vozes; a gente participa de várias dessas associações em prol de 
algumas causas; liberdade de expressão é a principal delas porque é a que tem mais 
a ver com nosso negócio; você não espera que a Nestlê, por exemplo, faça uma as-
sociação de liberdade de expressão. Isso cabe à mídia; a mídia cumpre o seu papel 
e a Abril está em todas as frentes disso também; quanto a publicidade, como a gente 
é uma grande casa de anúncios, também participamos de várias associações deste 
tipo também. Bom, são mais os casos que se ligam diretamente com nosso negócio.
Entrevistador: com relação à preservação de meio ambiente, a Abril tem programas 
específicos, ações específicas neste contexto?
Respondente A: sim, temos algumas iniciativas que dizem respeito à gestão ambien-
tal; acho que é mais uma preocupação com origem dos produtos e dos insumos que 
a gente atua, isto é, a gestão ambiental das operações; por exemplo, 100% do papel 
que a gente usa em nossas revistas é certificado; a nossa gráfica é a maior impres-
sora de revistas da América Latina, e é um exemplo de gestão ambiental, porque usa 
solvente, usa materiais químicos altamente controlados, então a gráfica é uma das 
únicas no Brasil e na América Latina que tem todos os certificados, tudo bonitinho, 
que é um pouco do que eu falei da cultura da empresa de fazer direito. Nossa estação 
de tratamento de fluentes da gráfica é de 1968, quando nem se falava em sustenta-
bilidade, mas já se sabia o que é um produto tóxico. Tem também uma questão de 
economia de recursos, porque a gente pode reaproveitar água do processo. Além da 
gráfica, a gente também tem iniciativas na DGB, que é a parte de frotas, que fazem 
não apenas o programa de renovação e acompanhamento da frota própria e de tercei-
ros, mas no total a gente faz um gerenciamento de emissões; a gente faz um inven-
tário de emissões de gás de efeito estufa, na parte mais técnica escopos um, dois e 
três, sendo o três voluntário, que são as emissões diretas e indiretas; nosso inventário 
é usado como exemplo, porque é um dos mais completos que tem hoje no Brasil; a 
gente não tem obrigação nenhuma de fazer isso; a gente faz voluntariamente e a gen-
te compensa parte das nossas emissões em um projeto de redução de emissões por 
desmatamento e devastação ambiental; a gente apoia uma escola, uma comunidade 
na Amazônia e a ideia é que capacitando essa comunidade e trabalhando na forma-
ção dessa comunidade a gente mantenha a floresta em pé. A gente compensa as nos-
sas emissões evitando que a floresta seja desmatada. Temos até um programa que se 
chama Abril Carbono Neutro, que é um objetivo e não ainda uma realidade. A gente 
também olha para o inventário como uma oportunidade de ganhar eficiência, verifi-
cando pontos com emissão muito maior do que deveriam e pensando em planos de 
ações. Há sim uma preocupação com essa pegada ambiental em nossas atividades.



Entrevistador: o item de roteiro três são as dificuldades e experiências percebidas 
com as ações sociais. Vocês verificam algum tipo de dificuldade em realizar essas 
ações, por exemplo, na educação, talvez por meio da Fundação, em ter acesso a pro-
fessores, ao público dessas ações? A articulação disso é complicada?
Respondente A: a Fundação tem um nome muito forte e faz um trabalho muito con-
sistente. Por exemplo quando se fala que se trabalha para a Abril, já é reconhecido. As 
pessoas lembram da Nova Escola - há duas revistas, a Nova Escola e a Gestão Esco-
lar - e a Nova Escola é distribuída para mais ou menos 80% dos educadores do Brasil.
Respondente B: são mais de dois milhões e meio de alunos. Essa revista está em 
todas as escolas, é distribuída em parceria com o MEC.
Respondente A: ela tem um impacto muito grande e é um conteúdo muito qualifi-
cado. Em relação ao investimento social no que diz respeito a Grupo Abril, fora a 
Fundação, a gente tem uma dificuldade que, pela nossa exposição, pela nossa marca 
e a nossa penetração no mercado, recebemos muita demanda de organizações e 
de iniciativas que querem nosso apoio financeiro e de mídia. A gente não consegue 
abraçar o mundo, então priorizamos e acabamos dando esse apoio muito menos em 
recursos financeiros; é uma estratégia nossa investir pouco dinheiros em instituições 
e organizações sociais e, ao invés disso, dar apoio de mídia, que é o nosso principal 
negócio. As organizações que a gente apoia financeiramente são geralmente por leis 
de incentivo e renúncia fiscal. Então essa é um pouco a dificuldade: atender essa 
demanda, exatamente porque existe essa divisão de marcas na Abril; a gente soli-
cita para as marcas que divulguem os anúncios bonificados, que são anúncios que 
a gente veicula gratuitamente; não é uma certeza que a gente consiga inserir esses 
anúncios; a gente solicita e depende muito da organização das revistas, das pautas, 
da diagramação etc.
Entrevistador: existe, portanto, o investimento em organizações quando há leis de 
incentivo, mas a maior porcentagem desse apoio fica realmente em mídia, nos veícu-
los de comunicação da Editora Abril, é isso?
Respondente A: exatamente.
Entrevistador: bom, os benefícios para o Grupo Abril já foram falados anteriormente 
quanto ao investimento em causas sociais. No quarto item de roteiro, que é o retorno 
para a Abril em ternos de valorização de marca, pergunto se existe alguma ferramen-
ta, que vocês utilizam, e que é capaz de mensurar o retorno que tais ações refletem 
na valorização da marca?
Respondente A: acho que isso acaba sendo uma premissa; não há uma ferramenta 
que a gente usa para mensurar o quanto a Fundação ou anúncios geram de retorno.
Respondente B: como essas coisas são muito mais de imagem, como a maior parte 
das ações são reflexos não financeiros e não numéricos, é mais difícil de mensurar. 



Eu falo, por exemplo, dos anúncios bonificados: os anúncios que eu cuido são páginas 
de anúncios das revistas - como eu falei, somos uma grande empresa de publicidade, 
que vende esses espaços - então são páginas que ao invés de vender, a gente dá a 
instituições que não tem fins lucrativos; a gente mensura no sentido de saber exata-
mente quantas páginas foram dadas e quanto somaria de dinheiro se fossem vendias; 
só no ano passado tudo que a gente deu de anúncio somaria uns dez milhões de 
reais. Para esse caso, a resposta é sim, a gente mensura e sabe exatamente o valor 
que aquilo teria se a gente vendesse para a instituição; se a gente pensar numa ins-
tituição que vive de ajuda e pede dinheiro, não teria, óbvio, cinquenta mil reais para 
investir em uma mídia, portanto a gente dá isso de graça, mas para nosso retorno, 
se você pensar que a Abril não ganhou cinquenta mil reais com esse anúncio, quanto 
então ele refletiu para a Abril em imagem, isso é meio imensurável.
Respondente A: e isso também, além de ser difícil de mensurar, não sei se é interes-
sante mensurar, pois gastaria um tempo e uma energia muito grande para mensurar 
uma coisa que faz todo sentido com a nossa missão. Então é uma premissa, já faz 
parte do nosso papel; a gente faz essas iniciativas porque fazem parte do nosso dia a 
dia, da nossa cultura, da nossa missão, muito menos porque valorizam a marca exclu-
sivamente; nenhuma das ações que a gente faz aqui são porque objetivam-se a dar 
um retorno interessante. Claro, sem julgamento, porque tem organizações que fazem 
isso e que fazem muito bem.
Respondente B: e que precisam fazer isso.
Respondente A: sim, mas pra nós não faz muito sentido então essa mensuração.
Entrevistador: você mencionou que foram cerca de 10 milhões “cedidos” como anún-
cio bonificado só o ano passado. Como funciona essa decisão de orçamento? Há, 
por exemplo, no começo do ano, a definição de quanto (limite) vocês podem ofertar 
por ano em termos de anúncios bonificados? É por ano, por semestre, trimestre, e de 
quanto estamos falando aqui? Ou isso depende muito das pautas de cada revista etc?
Respondente A: não, isso independe de verba. Sempre temos uma fila grande de 
instituições que nos pedem esses anúncios e eles são cedidos quando temos páginas 
disponíveis nas revistas. Isso é avaliado a cada edição, de cada uma das revistas, e 
não temos um limite para cedê-los e nem uma verba prevista para o programa: é de 
acordo com a nossa demanda. O valor dos anúncios é calculado com base na tabela 
de preços que divulgamos no www.publiabril.com.br, nosso site de publicidade.
Entrevistador: também não há uma mensuração, por exemplo, da iniciativa Educar 
para Crescer, no sentido de  quanto as pessoas conhecem essa iniciativa, ou qual é o 
ponto de vista dos leitores quanto a essa iniciativa?
Respondente B: aí é que está. A nossa área não cuida disso porque são milhares 
de iniciativas e todas elas estão espalhadas pela empresa. Inclusive esse é um gran-
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de conceito nosso, que não é de jeito nenhum que nossa área seja responsável por 
tudo; a empresa tem que aprender a fazer, cada um a parte dela. Você citou o Educar 
para Crescer; a gente tem aqui dentro da editora uma área de pesquisa. O Educar 
para Crescer pode chegar nessa área e pedir uma pesquisa de opinião ou pesquisa 
quantitativa para saber como essa iniciativa chega no público; isso até pode ser feito 
por essa área de pesquisa; a gente não tem nem condição de falar como um projeto 
especificamente reflete para o próprio projeto; isso são mensurações próprias deles e 
com as áreas de pesquisa que estão participando em conjunto.
Entrevistador: e quanto aos anúncios que são como forma de doação, existem orga-
nizações específicas que sempre recebem ou ganham a possibilidade de ter o anún-
cio publicado?
Respondente B: são elegíveis aos anúncios as instituições que não tem fins lucra-
tivos e que tenham projetos sociais de qualquer âmbito, pode ser socioambiental, 
com crianças, hospitais enfim. São várias associações que procuram a gente; nossa 
política é de tentar ajudar o máximo de entidades diferentes a cada ano. Por exemplo, 
a APAE procura a gente todo ano e a gente todo ano dá um anúncio para eles; no 
entanto, eles nos procuram quatro vezes ao ano, então se tiver possibilidade e não 
tiver ninguém na fila, a gente dá dois anúncios por ano, mas a gente tenta ajudar uma 
vez por ano cada uma porque são vários pedidos; o ano passado foram 42 instituições 
diferentes, com 42 anúncios; algumas a gente até consegue dar outro anúncio, mas 
a gente tenta dividir porque são muitas. A gente também tenta atingir mais temas; são 
várias associações que ajudam crianças com câncer, mas tem uma associação que 
luta, por exemplo, pelos direitos das mulheres; logo, a gente tenta mesclar um pouco 
para que não fique monótono em um assunto; nossa intenção é difundir o máximo 
de assuntos possíveis; como a gente encara anúncio como conteúdo também, este 
anúncio precisa trazer um conteúdo que a Abril concorde, mas a gente tenta abrir o 
leque para várias instituições de assuntos diferentes.
Entrevistador: vocês comentaram sobre leis de incentivo. Existem leis de incentivo 
específicas ou vocês avaliam o contexto da ação para apoiar, independente da lei?
Respondente A: educação, tudo que é ligado à educação. Lei Rouanet e FUMCAD 
são as mais utilizadas.
Entrevistador: há algum plano orçamentário anual, semestral ou trimestral de quanto 
vocês estão autorizados a investir em ações de projetos via leis de incentivo?
Respondente A: esta é uma informação reservada.
Entrevistador: partindo para o item de roteiro seis, que se refere a como as ações de 
causas sociais são divulgadas aos funcionários da editora, pergunto como estes ficam 
sabendo destas ações e como a sociedade fica sabendo disso? Além das revistas, 
usam outras mídias para divulgações?



Respondente B: a gente não entra em outra mídia, como a televisão, para divulgar 
uma ação que a gente faz. Como a gente é uma empresa de mídia, a nossa própria 
ação se reflete nos nossos veículos. Um exemplo são os próprios anúncios bonifica-
dos, a gente cede aquelas páginas e eles levam um selo que é “Apoio Abril” ou “Abril 
apoia essa causa”, assim já dá a entender que estamos os apoiando. Quando a gente 
fala de público interno, todo mês publicamos aqui uma notícia na intranet dizendo 
quais instituições foram apoiadas naquele mês e no final do ano a gente publica um 
balanço também. Ainda há o que a gente chama de mídia da sustentabilidade, que 
saía há muito tempo com a iniciativa Planeta Sustentável, e era usado para falar das 
iniciativas: por exemplo, no período de falta de água, poderia se pensar em uma ma-
téria de como a gráfica utiliza sua água; a gente fazia um infográfico legal mostrando 
como a água saia, como era reutilizava e onde era, quanto gastava e publicava isso 
em nossas próprias páginas. Então a gente tem veículos para divulgar esse tipo de 
coisa e várias delas a gente acaba divulgando. E no próprio site externo, que é o 
www.grupoabril.com.br, que todo mundo pode acessar, nosso próprio relatório de sus-
tentabilidade e comunicação é publicado e fica disponível para visualização.
Entrevistador: inclusive, claro, os próprios funcionários da Abril.
Respondente A: isso, a gente faz uma ação de comunicação interna quando é lan-
çado o relatório.
Entrevistador: considerando a missão da Abril, por acaso já foi feito ou existe algum 
tipo de ajuda atualmente pela Abril, que não é necessariamente baseado em anúncios 
bonificados ou leis de incentivo, e que são como uma forma de doação que o público 
não fica sabendo? Por exemplo, doar um montante financeiro para uma determinada 
instituição para ajudá-la, mas sem que isso se caracterize como um patrocínio, que é 
divulgado pela empresa e para o público?
Respondente A: existem algumas iniciativas de doações financeiras e não financei-
ras que são reguladas por uma política corporativa de doações. Fazemos inúmeras 
doações todos os anos, sejam elas parte do nosso Programa Mãos à Obra de Apoio 
ao Voluntariado, sejam elas diretamente das marcas.
Entrevistador: entrando no sétimo item de roteiro, pergunto qual é o conhecimento 
de vocês sobre o daltonismo. Sabem o que é daltonismo?
Respondente B: usando um pleonasmo, eu tenho “uma visão” de daltonismo; o que 
eu sei é o que se fala, de enxergar cores de um jeito diferente. Eu ouvi dizer que é mui-
to mais comum em homens do que mulheres e até tinha um amigo designer aqui que 
era daltônico. Já imaginou um designer daltônico? E ele era excelente, comentava 
que aprendeu que um cinza é azul e outro cinza é roxo, porque via as cores de um jei-
to diferente. Mas, até queria citar isso, o site www.grupoabril.com.br, que fui eu quem 
fiz, quando a gente teve a missão de fazer o site, uma das coisas que me falaram logo 
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no começo é que a gente precisa cuidar da área de acessibilidade; eu entrei em con-
tato com uma área aqui dentro do nosso setor de TI (Tecnologia da informação) que 
era especialista em acessibilidade; inclusive a gente falou com um cego que trabalha 
aqui, e ele ajudou a gente a fazer o site. Para mim foi um projeto muito legal de tra-
balhar e um capítulo muito especial no projeto, porque é tão de ignorância minha um 
cego me ajudar num site, e ele me explicou que há uma série de softwares que eles 
usam para ler o site; tem um voicer que você coloca e ele mencionou que pra usar 
isso o site não poderia ter muita imagem, porque quanto mais imagem, mais clique na 
tecla TAB ele tem que dar. Mas se for preciso trabalhar com imagem – afinal você não 
pode deixar de fazer isso só porque tem uma parte da população que é cega – ajuda 
muito se você colocar legenda direito. Antes a gente fazia outro site sem a legenda da 
foto; aquela legenda que você coloca o mouse e ela aparece é justamente para esses 
softwares lerem essa legenda. E também o setor de TI nos ajudou a colocar aqueles 
botões para deixar a tela toda preta e a letra toda branca, que para quem tem dalto-
nismo, segundo eles, ajuda muito na leitura, porque tem gente que faz o site com letra 
laranja e fundo amarelo, obviamente que para um daltônico é um caos; mas mesmo 
se você precisar fazer isso e tiver um botão que escurece a tela ajuda muito na leitura 
deles; foi o tipo de envolvimento que eu tive com o daltonismo.
Entrevistador: no entanto, o conhecimento que vocês tem de daltonismo é bem ge-
ral. Vocês imaginam o que seja mas não sabem os tipos de daltônicos que existem.
Respondente A: isso mesmo.
Entrevistador: aqui na empresa, no Grupo Abril, vocês tem conhecimento, além do 
site, de alguma adaptação para esse público, para os daltônicos?
Respondente B: esse meu site é só um exemplo. A Abril tem mais de cinquenta sites 
e vários deles, mais da metade, possuem essas questões de acessibilidade. A em-
presa toda, de um modo geral, se preocupa com esse tipo de ação de acessibilidade.
Entrevistador: o item de roteiro nove refere-se a conhecimentos sobre ações de cau-
sas sociais que beneficiam os daltônicos. Já foi feito algum tipo de investimento, tal-
vez por meio de leis de incentivo, ou algum tipo de ação dentro do grupo Abril, ou com 
participação do Grupo Abril, que beneficie de alguma forma ou tenha algum tipo de 
adaptação para daltônicos?
Respondente A: desde que eu estou aqui não. Acho que não apoiamos nenhuma 
causa ou nenhuma organização nesse sentido.
Respondente B: não é daltonismo, mas a gente apoia a Fundação Dorina Nowill, 
que faz até hoje a VEJA falada, que sempre foi uma associação da VEJA diretamente 
com eles, sem contar que a gente já deu anúncios bonificados a essa fundação vá-
rias vezes. Mas eles produziam a Revista VEJA falada durante muito tempo; a revista 
Cláudia também, mas não para daltônico.



Entrevistador: pra gente finalizar e chegar já no último item de roteiro, vocês acham 
que há a possibilidade de talvez produzir materiais adaptados para daltônicos, revis-
tas com adaptações?
Respondente B: não posso te dizer nem que sim, nem que não. O que eu consigo 
imaginar facilmente são pautas sobre isso; isso já deve ter saído. Como a gente é uma 
empresa de conteúdo, a gente muitas vezes trabalha nisso pensando em pegar um 
tema e todas as redações se empenham em falar sobre isso; daltonismo é um tema 
fácil para se pensar que a revista Superinteressante pode explicar o que acontece 
com a pessoa daltônica, ou como o daltônico enxerga o mundo, e a VEJA pode abor-
dar o mesmo tema pensando em seu foco, o que já foi feito para os daltônicos; esse 
tipo de coisa eu vejo fácil, como uma contribuição sobre o caso.
Entrevistador: e um investimento direto, por exemplo: materiais adaptados?
Respondente B: acho difícil. Qual é o número de daltônicos no país?
Entrevistador: não há um estudo específico sobre isso. Há um estudo mais global, 
claro que há níveis de daltonismo, mas estima-se que, sobretudo a deuteranopsia que 
é o tipo mais comum, esteja entre 8% e 10% dos homens; há também quem fale entre 
1 a 10-12 homens no mundo; já para mulheres é bem menos, algo em 0.5% no mun-
do. Há um estudo de uma dissertação de mestrado que se propõe a criar um código 
de identificação de cores para colocar em matérias coloridos, que fala em torno de 
350 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de daltonismo. Há um estudo que 
mostra que esse número é menor no Brasil e na América do Sul do que na Europa, por 
causa de questões de descendentes; não poderia quantificar com certeza absoluta, 
mas é um pouco menos do que 10% da população.
Respondente B: já é um número considerável!
Entrevistador: sim, por isso a pergunta. Como não há muitas ações para essas pes-
soas, quero saber se o patrocínio a esses 6% a 8% traria benefícios para valorização 
da marca organizacional enquanto, por outro lado, também beneficiam os daltônicos.
Respondente B: eu acho um tema difícil de trabalhar porque o Brasil tem duzentos 
milhões de habitantes; nossas revistas são impressas em português, que apesar de 
ser uma das línguas mais faladas do mundo, é uma das mais faladas por causa do 
Brasil; saindo daqui são poucas pessoas falantes de português, e as falantes de por-
tuguês não se interessam necessariamente por nosso conteúdo brasileiro. A gente 
tem a revista Exame, por exemplo, em Angola, mas ela é feita lá, por uma editora de 
lá, por uma licença que a gente vende do nome para que eles façam a revista. Então 
eu falo isso porque uma revista americana como a Time vende aqui, na China e em 
vários lugares. Então o universo deles aumenta muito por ser uma revista em inglês 
e todo mundo lê em inglês. De duzentos milhões de habitantes que a gente tem, tra-
balha-se muito com segmentação. O primeiro problema que a gente tem nisso é que 



o número de revista per capita por brasileiro é dois; cada brasileiro lê duas revistas 
por ano em média; se você pensar, é uma média; eu leio quinze porque trabalho aqui, 
você tem um nível educacional alto, lê oito e grande parte do país não lê nenhuma. 
Quando você pensa em um cenário desse tipo, desenvolver um produto pra um nicho 
tão específico, pensando que são 10% – numa conta de padaria se são 10% da popu-
lação, é um universo de vinte milhões de pessoas – é preciso pensar em quantas tem 
interesse em cada tema que a gente faz. Revista é um mercado muito segmentado; 
são vinte milhões de leitores em potencial, mas não para todas as revistas; se você 
tem vinte milhões de leitores no país, quantos deles se interessam por Capricho, por 
exemplo? Só as meninas adolescentes, o que se reflete em uma redução menor de 
universo. Nosso produto não é um produto de massa, ele é muito segmentado; cada 
uma das trinta marcas que a gente tem é um público pequeno pensando no universo 
de leitores e na sua segmentação; dentro disso você fazer uma revista para um daltô-
nico, não tem como fazer uma revista específica, por exemplo VEJA para daltônicos; 
é um mercado pequeno para que eles invistam; por isso acho que seria complicado.
Entrevistador: nem pensando, por exemplo, na versão digital?
Respondente B: por isso que eu comentei do site que a gente criou, que é um botão 
que está ali e muda a cor da tela. Vários sites nossos já tem isso. Eu não diria que a 
gente não tem nenhuma ação para esse público; tem ações dentro de vários sites, 
que trabalham pensando na acessibilidade. Então, por esse lado, acho que sim, acho 
que a gente já faz um esforço. Mas pensando no impresso é muito difícil, até porque 
quando você imprime a revista, você já deve ter visto que eles misturam as cores na 
impressora e ela carimba o papel, isso em série; a VEJA, por exemplo, são milhões 
de exemplares por semana, então você imagina quantas vezes sai aquilo. Se eu tiver 
que mudar a cor de alguns exemplares, é outra preparação, outra impressora, outras 
tintas, o que encarece. E outro problema: onde estão os daltônicos? Eu teria que, na 
revista impressa, colocar em praças definidas; por exemplo, mando duzentas revistas 
VEJA para essa banca na Avenida Paulista e mando cinquenta para essa banca na 
Faria Lima; se eu mandar vinte revistas específicas para um daltônico nessa banca 
na Paulista, eu vou ter que divulgar que elas estão lá pra que ele saiba que estão lá. 
Aí vou ter que fazer um trabalho de divulgação que também vai custar dinheiro; eu 
imagino que no momento que a empresa está, ela investe dinheiro no que ela tem 
certeza que vai dar um retorno, e não no que seria uma incerteza para dez porcento 
do universo.
Entrevistador: isto é, para um nicho menor.
Respondente B: exato. Já os sites não; essa é uma das grandes vantagens do digi-
tal, por isso a gente cada vez mais migra para isso. O digital te dá essas opções por 
um preço muito menor; se você pensar que em cada site você pode desenvolver um 



conteúdo independente do que precisar e nele você fazer uma mudança que basta 
um clique, nisso acho que dá pra gente investir cada vez mais sim. Essas questões de 
acessibilidade estão crescendo muito aqui na Abril para sites, no entanto, para revista 
é bem difícil mesmo.
Entrevistador: a versão impressa é semelhante, em conteúdo, à digital?
Respondente B: depende da marca; algumas sim, outras não. Por exemplo, o site da 
VEJA é totalmente independente da revista; então você vê matérias no site que não 
vê na revista, até por uma questão de periodicidade; revista sai uma por semana, site 
tem atualização diária e 24h, então você tem como trabalhar conteúdos diferentes. 
Tem revista mensal que a própria publicação da revista impressa vai pro site, que con-
verge em conteúdo; mas a grande maioria delas tem conteúdo separado, até porque 
você não fica esperando um mês para atualizar o site, então é bobagem ter site para 
isso. Mas o padrão da marca é o mesmo, os assuntos são os mesmos.
Entrevistador: pode-se assumir que há, portanto a possibilidade de alterar cores no 
site, mas em uma revista específica não?
Respondente B: juro que eu não sei se as revistas em tablet (versão digital) que a 
gente tem oferece a possibilidade de alterar cores. Talvez exista isso não pela Abril, 
mas pelo próprio sistema do tablet. O iPhone mesmo tem várias questões de aces-
sibilidade, inclusive com cor; imagino então que deva ter um tablet para você ver a 
revista de um jeito diferente; mas não por iniciativa da Abril. Eu acho que o iPhone é 
um belo case de acessibilidade, das ferramentas que eles trabalham e dos softwares 
para cegos etc.
Entrevistador: na verdade, há hoje vários aplicativos que ajudam os daltônicos a 
conseguirem fazer adaptações, no entanto, nesse momento a adaptação sempre par-
te do daltônico para resolver o problema dele. Não há muito apoio a ele, isto é, ele tem 
que se virar porque ele tem esse problema. O que eu procuro saber é justamente se, 
considerando uma empresa que investe em educação e que apoia ações de grandes 
proporções, será que agora (no presente) ou talvez no futuro, possa haver uma mu-
dança nesse cenário, ou seja, ao invés dos daltônicos se adaptarem, ser a marca or-
ganizacional a fazer alguma adaptação para eles e com isso conseguir fidelidade por 
parte deles? Por exemplo, em Portugal, lugar em que aquela dissertação de mestrado 
que eu mencionei começou a sugerir um código universal de cores, há um fabricante 
de lápis de cor que colocou esse código em seus lápis, logo o daltônico sabe que 
aquele lápis é vermelho e não precisa necessariamente de um aplicativo para isso; foi 
uma iniciativa que partiu do lado corporativo para o daltônico e não ao contrário.
Respondente B: que legal. Uma coisa que eu vejo crescendo aqui como preocupa-
ção é dentro das redações fazer cada vez as coisas com visualização mais clara, não 
necessariamente pensando em daltonismo. A VEJA recentemente fez uma reforma 



visual e eles cresceram a letra, porque era pequena para leitura, e qualquer pessoa, 
inclusive mais velhas, vão lendo e as letras vão ficando cada vez menores; eles en-
tão aumentaram a letra, e tem uma recomendação direta para que tenha o máximo 
possível de letras pretas em fundo branco, o que ajuda muito até para quem não tem 
nenhum problema de visão; se você olha um texto preto em cima de um fundo cinza, 
atrapalha muito, então isso está crescendo muito; não é um produto para daltônicos, 
mas também é pensando numa visualização melhor; como estou dizendo, apesar de 
atingirem vinte milhões de leitores, isso é somando todos os produtos, mas como eles 
são produtos separados e dentro de nichos, é difícil você especificar para um tipo de 
público assim, mas acho que quanto mais a gente trabalhar com sites, mais a gente 
vai ter essa possibilidade.
Entrevistador: o apoio à educação é um tema que atinge um universo considerável 
de brasileiros (professores, alunos etc) em todo país. Há algumas empresas que, ao 
invés de investirem em causas sociais de grande abrangência, fecham um pouco e 
concentram seu investimento em um determinado público de uma determinada região 
(investimento mais pontual). Já foi comentado sobre uma ação de sustentabilidade 
por parte da Abril, que apoia uma comunidade específica da Amazônica: é mais ou 
menos isso que eu estou falando. Partindo então para o âmbito das ações sociais, 
vocês já consideraram alguma vez em envolver o nome do Grupo Abril no apoio, por 
exemplo, no progresso da educação, no entanto em comunidades específicas (ações 
pontuais) ao invés de ações mais gerais a nível de Brasil? Já ficou muito claro para 
mim que a estratégia da Abril, por ser de mídia, está mais direcionada a ofertar mais 
anúncios bonificados do que patrocinar ou apoiar especificamente programas, ações 
e eventos. No entanto, mesmo assim, já pensaram nessa possibilidade de ações pon-
tuais, como investir em uma ou outra escola específica?
Respondente A: nosso papel como empresa de mídia é dar visibilidade às diferentes 
causas defendidas por atores da sociedade civil. Nosso programa de voluntariado é 
baseado nessa premissa: apoiamos funcionários que já desenvolvem trabalhos volun-
tários em instituições de diferentes causas. Sem contar com nosso corpo editorial que 
traz, em profundidade, discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento da 
sociedade. Vejo nossa contribuição muito mais nessa linha do que de fato o apoio em 
projetos específicos.
Entrevistador: agradeço muito a vocês dois pela entrevista e por todas as informa-
ções compartilhadas comigo.



APÊNDICE II
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NA VOLKSWAGEN DO BRASIL

Nesta transcrição, o termo respondente corresponde ao Gerente de Assuntos Corpo-
rativos da Volkswagen no Brasil.

Entrevistador: qual sua profissão e há quanto tempo trabalha na Volkswagen?
Respondente: eu sou da área de comunicação. Aqui na Volkswagen, estou há cinco 
anos como Gerente de Assuntos Corporativos, que é a parte de relações públicas.
Entrevistador: apenas recapitulando, os dez itens de roteiro nesta entrevista são: (1)
importância das estratégias em prol das causas sociais, (2) estratégias de causas so-
ciais que a organização está envolvida, (3) benefícios e dificuldades no investimento 
em causas socais, (4) retorno para a organização quanto a valorização de marcas, (5) 
uso de leis de incentivo para patrocinar causas sociais, (6) divulgação de ações em 
prol de causas sociais, (7) conhecimento sobre o daltonismo, (8) adaptações para dal-
tônicos dentro da organização, (9) conhecimento sobre ações que beneficiam os dal-
tônicos e (10) daltônicos como estratégia de causa social. Vamos ao primeiro tema...
Respondente: a importância das estratégias nas organizações, eu entendo que hoje 
a gente tenha algumas questões importantes a serem levantadas; primeiro, que as 
empresas com foco nas ações sociais têm uma crença que a sociedade atribui a elas 
um papel que vai muito além do simples comportamento de venda, de produzir; é um 
comportamento ético e legal; de certa forma, essas ações que as empresas desenvol-
vem também podem colaborar na valorização da imagem da empresa, de seus pro-
dutos frente aos seus públicos-alvo. Há uma certa preferência, desse público, por um 
produto ou pela própria marca da empresa, por ela participar de projetos nesse cunho 
social, ou filantrópico, ou alguma coisa assim. Hoje a gente percebe que os consumi-
dores tomam decisões de compra baseados no que avaliam da empresa, no que ela 
faz nesse campo, e isso, talvez, com o passar do tempo seja cada vez mais decisivo.
Entrevistador: você acha que, nessa condição de um mercado tão competitivo, de 
tanta concorrência, as marcas que investem, que sabem que tem um papel dentro da 
comunidade e que ajudam a comunidade, que fazem parte dela, estas organizações, 
como a Volkswagen, passam a ter um diferencial competitivo perante a concorrência 
e nos olhos e na mente do consumidor?
Respondente: acho que a empresa acaba, de certa forma, suprindo aquilo que o 
governo não consegue atender. A gente sabe, falando de Brasil, que é muito difícil 
o governo atender todas as necessidades que a sociedade possui. Acho que apoiar 
esse tipo de ação é uma forma que a empresa tem se relacionar com a sociedade e, 
de certa forma, desenvolvê-la. Quando falo de sociedade, falo da própria comunidade 



em que a empresa está inserida; onde ela tem fábrica, onde ela tem participação. É 
importante para ela ser vista junto àquela comunidade, mas não simplesmente como 
o local onde ela produz; ela gera emprego, ela gera outras fontes alternativas para 
que a comunidade possa também se desenvolver.
Respondente: quero dizer uma coisa importante também: infelizmente uma peque-
na parcela da população conhece, na verdade, as ações sociais que as empresas 
desenvolvem; não sei se porque ainda não é algo tão forte em termos de decisão de 
compra, ou de geração de imagem, ou porque as próprias empresas falham em divul-
gar suas ações, por muitas delas entenderem que parte dessas ações são, de certa 
forma, filantrópicas e nem sempre explorar esse tipo de coisa é positivo para a ima-
gem; parece que há um certo aproveitamento, mas acho que as empresas tem que 
se aprofundar um pouco mais nesse tema; com o tempo, têm crescido o interesse na 
sociedade por esse tipo de empresa e acho que, com o tempo, isso vai ficar reforçado 
em uma decisão de compra e da própria marca em si.
Entrevistador: todas as ações em prol de causas sociais que vocês realizam na 
Volkswagen são comunicadas na mídia?
Respondente: sim, as ações que nós desenvolvemos são comunicadas tanto inter-
namente, para que o funcionário entenda onde está sendo investido o dinheiro, que 
ele valide aquilo que a empresa está fazendo, bem como também para a imprensa, 
tendo ela como principal difusor das ações que a empresa faz. Também fazemos a 
divulgação de parte dessas ações em apresentações sobre o tema em seminários, 
congressos, no programa de visitas aqui da empresa ou em algo que a gente possa, 
na parte produtiva, também mencionar problemas e projetos que a empresa faz. A 
gente tenta ao máximo mostrar isso, para que a sociedade conheça o que a empresa 
atende. No caso da Volkswagen, há a Fundação Volkswagen que desenvolve também 
projetos, tanto de cunho social como de cunho educacional; a própria Fundação, em 
parceria com a área de comunicação faz a divulgação desses projetos.
Entrevistador: podemos passar para o segundo item de roteiro, que são as estraté-
gias de causas sociais que a organização está envolvida. Quais estratégias já atuou?
Respondente: só para dar uma referência. Na Volkswagen, chegava no final do ano, 
tinha uma verba disponível para usar em projetos sociais e a gente corria atrás de 
projetos para apoiar, nem sempre focado no que a empresa gostava de praticar. De 
alguns anos pra cá, formamos um comitê que envolve diversas áreas da empresa, de 
marketing, de comunicação, de recursos humanos, a própria Fundação, a área jurídi-
ca, financeira, governamentais, para que tomem uma decisão colegiada dos projetos 
de interesse da empresa, projetos estes sempre com foco nas leis de incentivo; então 
a ideia é que não seja uma área apenas a responsável por definir o que a empresa vai 
fazer; as áreas discutem isso e, em parceria com o marketing, vão todas para o mes-



mo caminho, já que a decisão dos patrocínios culturais ou sociais estão mais voltados 
à área de comunicação, e os patrocínios de marca, que estão mais voltados à venda 
de produto, ficam com o marketing; mas o importante é que as duas áreas caminhem 
integradas, para que uma não fale uma coisa, vá por um caminho, e a outra vá por 
outro caminho totalmente diferente. Esses processos têm dado muito certo; já evoluí-
mos a ponto de ter hoje critérios de avaliação de projetos, de decisão de qual projeto 
é importante; mais que isso, são projetos que a gente apoia de forma continuada, ou 
seja, há muito tempo somos parceiros daquele projeto e com isso a gente vê o projeto 
crescer e dar resultado. Dentre esses projetos, acho que um projeto muito bacana é o 
que a gente fez com uma comunidade em frente a uma das fábricas da empresa, vol-
tado para as crianças após o período escolar; a criança estuda de manhã e no período 
da tarde ela tem aulas de dança. Esse projeto é uma forma de tirar a criança da rua, 
para que ela não tenha contato direto com a violência, drogas ou tudo que pode fazer 
mal para a formação dela. O grande mérito disso é que a própria prefeitura não con-
seguiu entrar nessa comunidade para fazer um projeto semelhante; a minha empresa 
conseguiu, junto com a parceria de uma fundação [local], desenvolver esse projeto.
Respondente: além disso, acho que vale a pena citar outro projeto bacana, feito em 
parceria com a Fundação Volkswagen, que é o de formação musical de crianças de 
uma favela de São Paulo; as crianças participam desde pequenas de um coral e 
quando ficam jovens participam da orquestra. Tanto o coral quanto a orquestra ficaram 
muito famosos e hoje, inclusive, abrem shows de grandes artistas, inclusive artistas 
internacionais. É bacana porque você vê a formação musical, o acesso voltado à cul-
tura e mais do que isso o trabalho sendo bem feito e também reconhecido a ponto de 
virar atração dentro de um concerto e de uma atração internacional.
Entrevistador: a Fundação Volkwagen é a responsável por todas as ações sociais 
da marca Volkswagen? Ou também existem investimentos no social não baseados na 
Fundação Volkwagen, por exemplo em nome da própria marca?
Respondente: sim, além da Fundação Volkswagen, temos algumas ações sociais, 
culturais e esportivas, que levam a assinatura da marca Volkswagen, como por exem-
plo: Instituto Criar, Hospital do Câncer de Barretos, Hospital Pequeno Príncipe (Curi-
tiba), Bomba D´Água Popular, Meia Maratona de São Bernardo do Campo, Parque 
Ecológico de São Carlos etc.
Entrevistador: há a preferência de investir em temas de maior conhecimento ou im-
pacto social, como a fome ou o câncer, ou também há espaço na Volkswagen para 
outros temas de menos difundidos (falaremos, por exemplo, do daltonismo)?
Respondente: não, a Volkswagen investe em projetos que tenham um perfil sociocul-
tural. Neste tipo de ação, o importante não é o retorno de mídia, mas sim a iniciativa 
da empresa de ajudar as pessoas de alguma forma.



Entrevistador: quantos projetos, por ano, a Volkswagen patrocina em média? Há um 
orçamento definido para isso?
Respondente: em média 15 projetos, com verba que varia de ano para ano. O valor 
disponível é o que determina a quantidade de projetos a serem patrocinados.
Entrevistador: no terceiro item de roteiro, falamos de benefícios e dificuldades no 
investimento em causas socais. Falando destes projetos que citou, certamente os be-
nefícios se enquadram no combate ao uso de drogas por parte das crianças . O que 
você sentiu de dificuldade no desenvolvimento dessas ações?
Respondente: um dificuldade é você conseguir operacionalizar isso; colocar na cabe-
ça das pessoas que aquilo vai trazer benefício e que pode contribuir, de alguma forma, 
para um futuro melhor, para tirar as crianças das ruas, para tirar os jovens do contato 
com tudo o que possa fazer mal para eles; falando de benefícios para as empresas, 
primeiro é a questão de [essas ações sociais] serem custo zero, considerando a uti-
lização das leis de incentivo; eu uso esse benefício: o dinheiro que eu pagaria como 
imposto eu faço uma ação que vai utilizar esse dinheiro de uma forma melhor. Outra 
é reforçar a própria imagem corporativa da empresa; não adianta ela só se posicionar 
como sustentável; tem que ter o cultural e o social engajado. Além [desses valores, 
também há] todos os valores positivos que esse tipo de apoio traz para a sociedade. 
Você também diversifica sua comunicação: um novo produto, falo bastante dele, mas 
com esse tipo de ação eu não fico só no produto; eu mostro também que, corpora-
tivamente, a empresa desempenha o seu papel de forma ética, de forma bastante 
interessante para a sociedade. Para quem recebe esse tipo de projeto, acho que uma 
coisa que as empresas devem buscar, e que também ajuda, é que com o tempo esses 
projetos se autossustentem e consigam virar cooperativas ou empresas que sobre-
vivam sozinhas; não dá pra contar sempre [com o investimento da empresa]. Essa 
talvez seja a dificuldade: quando o valor para incentivo está ligado ao montante da 
empresa, esse montante de dinheiro pode variar de um ano para o outro, de acordo 
com os resultados; então em um ano você está apoiando o projeto com um dinheiro 
bom, depois no outro ano a situação é diferente e você tem que abandonar o projeto. 
Aí a própria repercussão de abandono é maior do que a repercussão da comunicação 
que você faz durante o projeto, na época que ele está sendo realizado.
Respondente: acho isso importante: tem um projeto aqui da empresa muito famoso 
dos uniformes que os funcionários usam; estes são cedidos a uma associação de cos-
tureiras, que fazem peças e que são vendidas ao público em forma de lixinho de car-
ros, necessaires, mochilas e, assim, elas se autossustentam. Eu simplesmente doo o 
uniforme que não usaria mais e jogaria fora e não dou mais nenhum dinheiro; lógico, 
existe um investimento inicial para estruturar toda a ação, mas depois disso é uma 
ação que corre sozinha. Isso é importante porque, no momento em que a empresa 



não tiver dinheiro pra poder aportar, o uniforme eu vou continuar jogando fora porque 
ele tem um tempo de vida determinado; então elas vão continuar contando com essa 
matéria-prima; então hoje se autossustentam apenas com a venda dos produtos que 
são feitos nessa doação dos uniformes; isso é um projeto bastante bacana, que mos-
tra que as coisas precisam se desenvolver e depois caminharem sozinhas, porque 
essa instabilidade de verba que acontece ao longo dos anos é bastante complicada 
tanto para a empresa quanto para quem recebe esse aporte financeiro.
Entrevistador: há algum tipo de pesquisa para saber o retorno dessas ações sociais 
em termos de lembrança da marca por parte do consumidor?
Respondente: não, não tem pesquisa não. Talvez seja uma ferramenta que possa ser 
utilizada e que ainda não é utilizada porque não é tão fácil mensurar alguns resulta-
dos. Acho que, como amadurecimento desse processo, seria algo muito interessante 
de se fazer, porque já tem aquela máxima de que você não gerencia aquilo que você 
não mede. Lógico, se eu tenho um projeto de formação de crianças que vão tocar 
numa orquestra, eu consigo falar que tenho 1.400 crianças por ano que são apoiadas 
por esse projeto. É uma forma de mensurar, mas o quanto disso deu certo, o quanto 
trouxe de benefícios para ela ou para a empresa, [esse levantamento] a gente real-
mente não faz e talvez seja um passo importante a ser dado num próximo momento.
Entrevistador: o quarto item de roteiro, que é o retorno para a organização quanto 
a valorização de marcas, já foi bem enfatizado junto às respostas anteriores. Você já 
mencionou um pouco sobre leis de incentivo, mas eu gostaria de retornar a este que 
é o quinto item da nossa entrevista. Em quais leis de incentivo sua empresa se apoia 
para realizar ações sociais? Elas são claras quanto ao que pode ou não ser feito?
Respondente: na Volkswagen há três leis de incentivo: Lei da Cultura, Lei do Espor-
te e FUMCAD [Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente]. Por uma 
questão tributária, agora não me recordo exatamente o motivo, a gente não pode fazer 
uso da Lei estadual, porque acho que o ICMS é recolhido por nosso concessionário. 
Acho que tem também a Lei do Gozo, que a gente já começou a avançar e podemos 
citar. Então são essas três leis que a gente usa, obviamente pensando na conjunção da 
utilização de um dinheiro que eu pagaria como imposto sendo utilizado para oferecer 
um benefício social, cultural ou esportivo. É uma conjunção bacana, não vou dizer que 
você economiza, porque, afinal, você está tirando dinheiro e pagando o imposto em 
verba de incentivo; mas, de qualquer forma, você está vendo seu dinheiro reverter em 
algo muito mais palpável e que você pode utilizar para uma divulgação da empresa, no 
incremento da imagem corporativa da própria empresa.
Entrevistador: as leis de incentivo que você se apoia são claras e fáceis de se com-
preender? Há falta de clareza quanto ao que é coberto ou não por essas leis?
Respondente: acho que a facilidade vem muito dos dois lados: primeiro é [o lado do] 



proponente fazer um projeto claro e objetivo e que realmente a execução seja aquilo 
que está escrito na própria proposta; e da outra parte é a empresa controlar que aquilo 
que ela comprou seja realmente cumprido na sua totalidade. Quanto as leis, não vejo 
problema, acho que é um assunto bastante divulgado, existem muitos especialistas, 
muita gente que dá consultoria sobre o tema, que entende bastante; então, é procurar 
empresas sérias, proponentes sérios e que conheçam bem e que possam orientá-lo. 
Mas eu não vejo grandes problemas para entender o que pode ser feito, porque você 
tem muitas ferramentas pra buscar as informações hoje; o próprio site do Ministério da 
Cultura, por exemplo, é bastante completo; você consegue descobrir o que pode e o 
que não pode, que perfil se encaixa etc. Mas, no caso de empresas, a questão maior é 
o controle e a execução, por parte do proponente, do projeto que eu comprei; ele tem 
que ter a preocupação de procurar os critérios que ele deve seguir pra poder inscrever 
um projeto no Ministério, para que possa ser aprovado.
Respondente: acho importante destacar um pouco que a gente hoje vê uma grande 
dificuldade para as empresas no número de projetos que a gente recebe. Cada vez 
mais a gente vê empresas que mandam projetos todos os dias de ações voltados ao 
social, cultural e esportivo. Cada empresa então deve procurar verificar se quem está 
propondo o projeto, quem está oferecendo o projeto é uma empresa séria, que diz 
fazer tudo aquilo que faz, se realmente o projeto está inscrito no Ministério, se já está 
aprovado. Aqui temos como critério que, se o projeto está inscrito, aprovado, já foi 
publicado no Diário Oficial, eu avalio; fora isso é impossível, porque não dá pra você 
apoiar um projeto que depois não vai ser aprovado, e aí o dinheiro que você já colocou 
lá, você não consegue reaver.
Entrevistador: como vocês avaliam as várias propostas que todo dia chegam até vo-
cês? Há temas específicos elegíveis ou vocês adotam uma estratégia de diversificar 
temas sempre que possível? Quais os temas mais investidos?
Respondente: as áreas recebem as propostas, se reúnem e decidem quais possuem 
o perfil da empresa, sendo estas levadas a um Comitê que decide quais projetos apoiar. 
Procuramos manter a participação dos projetos que já apoiamos e avaliamos outros 
projetos com outros temas, mas sempre dentro da política de patrocínios da empresa.
Entrevistador: há campanhas ou ações que vocês patrocinam e que não necessaria-
mente são baseadas em leis de incentivo?
Respondente: sim, patrocinamos, por exemplo, a Meia Maratona de São Bernardo 
do Campo e ela não possui incentivo. Mas é muito importante esta ação ser desenvol-
vida na região onde a Volkswagen tem uma de suas fábricas.
Entrevistador: o sexto item de roteiro corresponde à divulgação das ações de causas 
sociais praticadas pela organização. Quais meios e veículos de comunicação costu-
mam ser usados para divulgar tais investimentos/ações sociais?



Respondente: enviamos press releases para o nosso mailing de veículos de comu-
nicação (incluindo jornalistas de produto) e nos veículos de comunicação interna: é 
importante o funcionário saber onde está sendo investido o dinheiro da empresa.
Entrevistador: há reservado ou predefinido algum orçamento anual específico para 
publicidade destas ações sociais?
Respondente: não, em alguns casos apenas para a ativação do patrocínio.
Entrevistador: todas as ações apoiadas pela Volkswagen são divulgadas na mídia?
Respondente: nem sempre.
Entrevistador: por acaso a Volkswagen já fez ou já considerou realizar doações ou 
até patrocinar ações diretas sem, entretanto, divulgar isso na mídia?
Respondente: não sei se entendi direito a pergunta, mas fazemos doações para o 
Hospital do Câncer de Barretos e Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba) e não fazemos 
divulgação nenhum disso.
Entrevistador: os funcionários da Volkswagen entendem o investimento em causas 
sociais e a sustentabilidade como parte da cultura da organização?
Respondente: é um bom ponto. Seria importante ter um estudo sobre o tema, mas 
atualmente não temos nenhum material sobre isso.
Entrevistador: você considera que o investimento no social é uma obrigação por par-
te de sua empresa, ou isto já se tornou parte da cultura e da missão da Volkswagen? 
Respondente: já se tornou uma boa prática da empresa, que entende ser importante 
oferecer uma contrapartida à sociedade. A Volkswagen está há 62 anos no Brasil e se 
sente parte da história da indústria brasileira.
Entrevistador: acho que agora a gente já pode passar para a próxima etapa da en-
trevista, que são os daltônicos. Você tem conhecimento sobre o que é o daltonismo, 
quem são os daltônicos ou quais tipos de daltonismo que existem?
Respondente: eu tenho algumas informações: sei que o daltonismo é algo genético, 
geralmente de origem genética e consiste naquela dificuldade da pessoa enxergar 
e distinguir o vermelho e o verde. Realmente não tenho ideia dos tipos que existem, 
muito menos qual é a proporção da população que possui daltonismo.
Entrevistador: você convive com algum daltônico em seu meio social ou profissio-
nal? Ou, pelo menos conhece algum daltônico?
Respondente: vou ser bem sincero: eu suspeito que um amigo meu seja daltônico, 
mas é a única referência que eu tenho. Percebo nele certa dificuldade, às vezes, de 
dizer determinadas cores, principalmente verde e vermelho, mas é uma percepção 
minha e não uma afirmação. De bate pronto, é o único caso que eu me recordo agora.
Entrevistador: falando agora do oitavo item de roteiro, que é de adaptações para dal-
tônicos dentro da organização, por acaso, em sua empresa, há algum tipo de produto 
que tenha adaptações ou identificadores que facilitem o acesso ou a identificação por 



parte dos daltônicos? Mesmo nos manuais automóveis que você fabricam, há algum 
tipo de adaptação ou preocupação com os daltônicos?
Respondente: eu não me recordo de nada, de nenhuma menção ao daltonismo. Em 
nenhum produto que a empresa faça ou qualquer outra coisa. Estou tentando me lem-
brar de alguma coisa, mas não me recordo de nada que tenha sido feito em prol dos 
daltônicos ou qualquer menção que tenha sido feita com relação a isso.
Entrevistador: na Volkswagen, então, você não se recorda de nenhuma ação realiza-
da em prol dos daltônicos? Acredita que temas como pobreza, fome, miséria e câncer 
parecem mais adequados para o investimento em prol de causas sociais?
Respondente: acho que a questão maior é a seguinte: você vê hoje que as pessoas 
tem uma tendência muito maior a se preocupar, vamos dizer, as empresas, com pro-
blemas que são muito mais visíveis na sociedade. Você apoia o esporte paralímpico 
porque é mais fácil você ver a pessoa sem o membro, com alguma outra dificuldade; 
isso choca mais; crianças com câncer, ou algo neste sentido. Talvez eu nunca tenha 
visto uma ação, porque acho que o daltonismo choca pouco, aliás, ele não choca, por-
que você, à princípio, não vê nenhuma mudança física, comportamental – isso estou 
te falando com base na minha experiência, e eu sou leigo nesse tema [de daltonismo]. 
Por ser algo que não atinja a sociedade diretamente, acho que ninguém se preocupa, 
porque fica meio que um problema daquela pessoa: se o cara não enxerga verde ou 
não enxerga vermelho, problema dele; a maioria da população vê e eu preciso me 
basear muitas vezes na maioria. Por ser um problema, pelo menos ao meu ver, que 
não traz uma dificuldade tão grande às pessoas, o interesse em fazer algo só para 
os daltônicos é praticamente zero. Mas acho que é pelo desconhecimento, talvez, do 
tema; talvez se as pessoas conhecessem mais [sobre o assunto]...; agora, eu imagi-
no, mas não tenho certeza, que algumas empresas, principalmente de embalagens, 
que realmente tenham seu produto em que a embalagem faça diferença, talvez tra-
balhem a questão de cores de uma forma que o próprio daltônico não seja afetado ou 
não perca o interesse em ter o produto que eventualmente aquela dificuldade possa 
fazê-lo não se interessar.
Entrevistador: você tem conhecimento de alguma empresa que já tenha feito ações 
em prol dos daltônicos ou vinculado sua marca a este público?
Respondente: não me lembro de nenhuma empresa.
Entrevistador: há dados que revelam que cerca de 1 entre 12 homens são daltôni-
cos. Claro que eles não fazem parte de uma comunidade ou de uma classe social es-
pecífica. Em sua maioria, são homens, já que a falha genética que origina o daltonis-
mo é muito mais difícil de ocorrer nas mulheres. Pensando neste número de pessoas 
que possuem daltonismo, claro, cada qual com seu nível ou grau de dificuldade em 
identificar cores, você acha que o daltonismo pode ser um possível tema para alguma 



ação de causa social? Aliás, muitas vezes a pessoa pode ter daltonismo, mas não 
sabe que possui ou então descobre muito tarde. Baseado em suas experiências na 
realização de ações de causas sociais, seria interessante, talvez, para uma empresa, 
apoiar testes que permitam às crianças descobrirem que tem daltonismo o mais cedo 
possível, ou então ajudarem em processos de alfabetização destas pessoas, talvez 
produzindo materiais com pequenas adaptações para eles?
Respondente: difícil dizer porque eu não conheço muito a fundo o tema. Eu acho que 
é preciso interesse e tenha porque falar do tema; se fala muito pouco sobre isso; faz 
tempo que ninguém toca nesse tema comigo; acho que as pessoas pensam pouco no 
tema; há um certo desinteresse porque não afeta ninguém [em termos emocionais]; 
difícil responder porque é um tema que merece uma reflexão, um estudo maior das 
consequências. Como uma empresa poderia ganhar, em termos de imagem, de per-
cepção, atendendo esse público? Não me sinto confortável para falar de uma coisa 
que eu não conheço. Acho que é um tema, talvez não só este mas outros, de certa 
forma, desconhecido. Surdos, da mesma forma que daltônicos, visivelmente não tem 
nenhuma modificação física, mas a dificuldade nesse caso é maior e talvez sensibilize 
mais. Então você vê muitas outras coisas que talvez sejam feitas em prol dos surdos 
ou dos cegos; para o daltônico, que à princípio enxerga normal, vê tudo normal, o que 
não consegue distinguir, do que eu tenho conhecimento (eu não conheço cada nível), 
são só as cores. Lógico que isso é fundamental na vida, principalmente se você pensar 
no farol de trânsito que tem o vermelho e o verde como cores; não sei, talvez poderia 
se pensar em faróis que possam ser vistos e distinguidos pelos próprios daltônicos.
Entrevistador: o caso dos faróis de trânsito não é tão complicado para os daltôni-
cos porque eles podem identificar que a primeira luz, independente da cor, quando 
acender serve para parar, e a última para prosseguir. Na verdade, alguns semáforos 
trazem uma tarja branca bem no meio, na posição da luz amarela, justamente para 
facilitar a identificação em condições de baixa luminosidade do ambiente: acima da 
tarja, parar, e abaixo, prosseguir. O problema maior seriam os faróis na horizontal, já 
que a orientação das luzes se altera. De qualquer forma, a ideia deste estudo é justa-
mente refletir sobre os daltônicos na sociedade e como uma empresa poderia investir 
neles, claro, desde que também a empresa veja potencial nos daltônicos.
Respondente: acho que os principais motivos, para que haja uma escassez de mate-
riais e produtos, é que tem um certo descaso das empresas, das pessoas em oferecer 
o serviço, talvez o descaso seja do próprio desconhecimento; há pouco estudo sobre 
o tema que seja divulgado, a ponto das pessoas se sensibilizarem sobre isso; não 
vejo, hoje, ninguém falar sobre esse tema.
Entrevistador: agradeço muito a você pelo tempo cedido para a realização desta 
pesquisa. Certamente ajudará muito neste estudo, tanto o compartilhamento de suas 



experiências na realização das ações em prol de causas sociais, quanto a sinceridade 
em falar do conhecimento que tem sobre o daltonismo.
Respondente: para mim é um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma, mes-
mo sendo leigo no tema do daltonismo. Só para você ter uma ideia: eu falei do lado da 
empresa, que nunca vi nenhuma empresa ou a minha fazer algo por esse público; por 
outro lado, por ser uma pessoa canalizadora, de receber propostas e projetos, nunca 
recebi um projeto voltado ao daltonismo; recebi vários e vários temas, como cegos, 
surdos, de atleta paralímpico, de criança com câncer, e muitas outras coisas, mas eu 
nunca recebi nenhum projeto voltado ao daltonismo; eu vejo que talvez o desinteres-
se, não vou dizer desinteresse que é muito forte, mas talvez a falta de projetos sobre 
o tema ou de ações sobre o tema seja por falta de informação. Esse é um dado; com 
minha experiência de quase seis anos trabalhando nisso, nunca vi realmente nenhum 
projeto sobre esse tema.
Entrevistador: interessante saber este dado. São informações de grande valia.
Respondente: esse tipo de pesquisa que você está fazendo, de certa forma, não sei 
se você percebe isso, faz a gente pensar; faz a gente abrir um pouco o espectro: será 
que eu não estou muito restrito a algumas linhas, a algumas coisas e talvez precise 
aumentar isso a ponto de observar outras coisas?. Vou dar um exemplo pra você, 
até um pouco fora do contexto; vejo muitas pessoas se conscientizando para ajudar 
as crianças no final do ano. E a minha primeira pergunta é: quem vai ajudar os velhi-
nhos? Tudo é criança, porque é espírito de Natal, mas, e os velhinhos?. E falando com 
uma pessoa, ela disse: “puxa é verdade, não conheço nenhuma entidade que ajude 
os velhinhos, ou que eu possa fazer alguma doação. Vou até dar uma olhada com 
mais calma nisso.” Então, estou usando este exemplo pra dizer que às vezes a gente 
fica muito restrito; talvez as pessoas não entendam o daltonismo como deficiência; é 
simplesmente algo que a pessoa tem dela; sei lá, eu tive bronquite, então podem falar: 
“ele teve bronquite, problema é dele”. Então, “ah! o cara não enxerga direito as cores, 
mas aí o problema é dele.” Então talvez não seja por aí; talvez seja um problema 
muito maior, que ninguém ainda olhou com calma, e vale a pena avaliar; isso e outros 
temas. Se você me falasse que o daltonismo é uma deficiência, eu ficaria na dúvida: 
mas é uma deficiência, como assim uma deficiência? Em que sentido que se vê essa 
deficiência? A pessoa enxerga, ela só não consegue distinguir uma cor ou outra, o 
que, à princípio, não me pareceria ser, eu como leigo, uma deficiência.
Entrevistador: novamente, agradeço imensamente pela entrevista.
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limite proposto, a entrevista pode levar mais ou menos tempo dependendo da interação entre as partes. Há
ainda o risco de serem realizadas perguntas em que o entrevistado não saiba ou sinta-se constrangido em
responder. Reconhece a hipóteses de alguma a entrevista pretende colocar os entrevistados
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A pesquisa pretende entrevistar 3 executivos de empresas buscando compreender como grandes macas
organizacionais se posicionam frente a ações de natureza social.
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ética em pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O CEP-UMESP considera o projeto de pesquisa APROVADO, lembrando que a condição de aprovação da
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- Que sejam notificados ao CEP-UMESP eventos adversos que tenham ocorrido no curso da pesquisa e que
sejam significativos do ponto de vista ético e metodológico;
- Que sejam notificadas eventuais emendas e modificações no protocolo de pesquisa.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24 de Setembro de 2015

Luciane Frizo Mendes
(Coordenador)
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