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RESUMO
A responsabilidade social pode ser uma das estratégias mais importantes para as empresas.
Uma empresa socialmente responsável é mais propensa a resultados satisfatórios e ser
socialmente responsável trás para as empresas uma série de benefícios. Os programas de
responsabilidade social deixam de ser abstratos, pois são compromisso contínuo e permanente
e as empresas precisam e devem ter um comportamento ético. A marca de uma empresa ou
produto é a síntese de seus valores. Muitos consumidores definem a compra da marca pelos
atributos e por valores simbólicos dos produtos ou serviços. Observam-se vários exemplos de
empresas que conseguiram resultados positivos por meio de projetos. Essa postura pode
contribuir para a sobrevivência de uma instituição nos dias atuais, pois visa sua longevidade,
valorizando sua marca. De que maneira a participação das empresas em projetos sociais afeta
positiva ou negativamente a sua imagem? Esta pesquisa teve como objetivo identificar se a
inserção no projeto das hortas comunitárias de Sete Lagoas gerou ou não reflexos positivos
para a marca Banco Beta junto à população que participa do projeto das Hortas Comunitárias
no município de Sete Lagoas/MG; um programa para população de baixa renda. Foi
entrevistada uma amostra de 101 famílias que participam do programa, para verificar se a
inserção do banco no referido projeto – um estudo de caso que reúne características
descritivas – trouxe reflexos positivos ou não para sua marca. Os resultados mostraram que
cerca de metade dos entrevistados não têm conhecimento da participação do banco no projeto.
Entre aqueles que souberam avaliar a participação do Banco observou-se uma imagem mais
positiva do que junto àqueles que não sabiam da participação do Banco no projeto. O que
levou tais famílias ao projeto foram os aspectos econômicos sendo que após a inserção
constatou-se melhoria de qualidade de vida das mesmas (alimentação, vestuário, moradia).
Tanto foram detectados aspectos positivos com relação à marca, principalmente no que diz
respeito aos aspectos cognitivos, quanto aspectos negativos, principalmente correlacionado ao
aspecto afetivo. Entre as principais limitações do presente trabalho está a impossibilidade de
sua generalização, por tratar-se de um estudo de caso.

Palavras-chave: Responsabilidade social, comportamento ético, marca.

ABSTRACT

Social responsibility can be is one of the most important strategies for companies. A socially
responsible company is more likely to be satisfactory and socially responsible businesses back
to a number of benefits. The social responsibility programs cease to be abstract because they
are permanent and ongoing commitment and businesses need and should have a behavior
ethical .A mark of a company or product is the sum of their values. Many consumers define
the purchase of the brand attributes and symbolic values of products or services. We observed
several examples of companies who have achieved positive results through projects. This
stance means the survival of an institution aimed at today because their longevity, enhancing
your brand. How does the business participation in social projects positively or negatively
affect your image? This research aimed to identify whether the inclusion of community
gardens project in Sete Lagoas or not generated a positive impact for the brand Bank Beta to
the population that participates in the project of the Community Gardens in the city of Sete
Lagoas / MG. A program for low-income population. We interviewed a sample of 101
families participating in the program to see if the inclusion of the bank in that project - a case
study that combines exploratory characteristics - brought a positive impact for your brand or
not. The results showed that about half of respondents are unaware of bank participation in
the project, and among those who knew of the Bank's involvement was noted that the bank
has a more positive image than with those who did not know of their participation the project.
What led these families to the project were the economics of which after insertion was found
improved quality of life for them (food, clothing, shelter). Both were detected positive about
the brand, especially with regard to cognitive aspects and negative aspects, mainly correlated
to the affective aspect. Among the main limitations of this study is the impossibility of
generalization, because it is a case study.

Keywords: Social responsibility, ethical behavior, mark
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1 INTRODUÇÃO
As empresas vêm passando por experimentações com variados modelos de gestão
e aplicações de instrumentos estratégicos e acabam por concluir que não há modelo pronto,
nem modelo permanente. Inseridas em um contexto de constantes mudanças, as fontes de
estímulos à criatividade e a formação de novas lideranças passaram

a ser questão de

sobrevivência no mundo dos negócios.
A competitividade das empresas não se limita mais a fatores de maximização de
lucros por meio de redução de custos, aumento de qualidade ou ampliação dos mercados
simplesmente e mesmo inovações que não encontrem legitimação no mercado. O mundo não
comporta mais a visão de exploração de recursos que antes se acreditava inesgotáveis, hoje,
ser mais competitivo é conquistar confiança e lealdade, ser cooperativo e estabelecer parcerias
com as diferentes partes – acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores,
consumidores, comunidade, governo e meio ambiente.
Investir em ação social tornou-se um bom negócio e alia-se perfeitamente com a
percepção do lucro. As empresas, cada vez mais são cobradas a assumir um papel que antes
cabia exclusivamente ao Estado - o papel social -. Não se torna mais possível a visão de
pessoas com poucos recursos financeiros produzindo artigos que nunca terão condições de
consumir – cabe também ás empresas darem condições a seus parceiros de crescerem com ela
-.
Para tanto, as empresas necessitam adotar uma postura socialmente responsável
que se reverterá em capacidade de atrair e manter clientes, gerar negócios e estabelecer novas
parcerias. A idéia de responsabilidade social passou a ser cada vez mais discutida e as
empresas devem inserir-se no contexto do desenvolvimento sustentável, assumindo sua
função de agentes de mudanças fundamentais na construção de um mundo mais justo e
solidário.
Grajew (2001) e Oliveira (2002) se referem à responsabilidade social corporativa
como a atitude ética da empresa em todas as suas atividades, principalmente no
relacionamento com suas partes legitimamente interessadas, os chamados stakeholders:
funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente e
comunidade.
Para fins do presente estudo, serão adotados vários conceitos de Responsabilidade
Social Empresarial, dentre eles está o conceito do Instituto Ethos de Responsabilidade Social
.
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Empresarial (2007). “A responsabilidade social empresarial (RSE) implica práticas de diálogo
e engajamento da empresa com todos os públicos ligados a ela, a partir de um relacionamento
ético e transparente”. Assim, além da postura legal, as empresas devem cumprir suas ações
de responsabilidade social corporativa. Devem não só privilegiar a comunidade em seu
entorno, mas também considerar uma mudança de atitude na perspectiva da gestão
estratégica, com foco na ética e qualidade das relações e na geração de valor para todos,
inclusive valor de imagem para a empresa.
Pela discussão sobre a ética e o comportamento considerado socialmente
responsável, vê-se que as organizações estão percebendo que a sociedade civil, de forma cada
vez mais clara, vem associando à qualidade dos bens e serviços produzidos muitos outros
valores intangíveis. Entre esses, o respeito pelo meio ambiente e práticas de responsabilidade
social.
Conforme observa Wheatley (1992), as questões da ética e da moral já não
constituem conceitos religiosos obscuros. São, na realidade, elementos essenciais nas relações
com os componentes da organização, com os fornecedores e com as diferentes partes –
acionistas, funcionários, prestadores de serviços, consumidores, comunidade, governo e meio
ambiente – ou seja, os stakeholders. Com essa nova dimensão, a empresa pode obter um
diferencial de sucesso que traz a desejada vantagem competitiva e – junto com a ética – pode
tornar as organizações mais confiáveis e mais justas para com os trabalhadores, a sociedade e
a natureza.
Dados mais recentes sobre o mercado brasileiro mostram informações de que há
uma tendência de crescimento no setor social e isso reflete no marketing, na responsabilidade
social e no uso correto das suas ferramentas. Esta é uma mudança de paradigma que uma
organização deve realizar se realmente está buscando, dentro dos seus valores, cultura, missão
e visão, a responsabilidade social corporativa.
A prática da responsabilidade social empresarial pode se configurar no Marketing
Social. Para Kotler (2002), o marketing social é uma estratégia de mudança do
comportamento dentro das organizações. A sua combinação faz-se com elementos das
abordagens tradicionais da mudança social dentro de um processo integrado entre
planejamento e ação, aproveitando os avanços da tecnologia das comunicações e as técnicas
de Marketing.

.
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Feitas estas considerações iniciais, o presente trabalho visa estudar sobre

a

inserção do Banco Beta em projetos sociais – no caso, as hortas comunitárias do município
de Sete Lagoas/MG - e os possíveis reflexos sobre a sua Marca.

1.1

O Problema
Muito se fala em responsabilidade social, principalmente por parte das empresas
que saíram do papel de simplesmente gerar lucro e passaram também ao papel de fazer do
mundo um lugar melhor e mais igualitário para se viver.
A estratégia em responsabilidade social do Banco Beta estabelece que em cada
município onde o Banco Beta tenha agência deverá haver inserção por parte do banco em um
projeto social local, ou seja, um número muito elevado de projetos já está em andamento, uma
vez que o banco possui mais de 4.000 agências no país.
Em meio a tantos projetos é escasso o trabalho de mensuração dos resultados por
parte da referida instituição. Visando analisar se há reflexos positivos ou não para a sua
marca - sob a ótica de um dos vários públicos relevantes-, uma vez inserido/engajado em
projetos de responsabilidade social, formula-se a seguinte questão norteadora:
A participação do Banco Beta no projeto das hortas comunitárias de Sete Lagoas
está afetando positiva ou negativamente sua marca, no que diz respeito ao público diretamente
afetado pelo projeto?

1.2 Justificativa
A marca, não só como nome próprio de um produto, mas como elemento de valor
dentro de uma organização, é um assunto de interesse cada vez mais estudado e analisado.
Desvendar os porquês do êxito ou do fracasso dos produtos pode levar a pensar que, por trás
de uma funcionalidade e características específicas podem existir outras questões que não são
perceptíveis à simples vista.
Para satisfação de uma necessidade nem sempre observar aquilo que é palpável
garante uma boa aquisição.

.
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Existem várias formas de se diferenciar produtos e/ou serviços. A diferenciação
pode estar contida nas características básicas, como por exemplo, preço, tamanho, cor,
formato, gosto, etc.; ou a diferenciação pode estar contida nos aspectos do produto ampliado,
isto é, os benefícios oferecidos pelas empresas como parte da oferta total de seus produtos/
serviços.
Uma das principais maneiras de se diferenciar os produtos é dando-lhes uma
identidade própria, ou seja, uma marca. É a partir deste tipo de iniciativa que os
produtos/serviços adquirem uma vida própria, algo que os distingue dos demais. Quanto mais
competitivo é o mercado, mais importante passa a ser o conceito de marca. E, seguindo nesta
linha de raciocínio, quanto maior a importância que a marca tiver para a empresa, maior será
o seu valor percebido.
O Banco Beta por meio de um programa de “concertação” – orquestramento que se traduz em estabelecer parcerias para o desenvolvimento regional sustentável coordena
juntamente com a Prefeitura de Sete Lagoas e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (EMATER) o projeto das hortas comunitárias de Sete Lagoas.
Neste contexto a estratégia negocial de Responsabilidade Social do Banco
surge com o desafio de mobilizar agentes econômicos, políticos e sociais – estabelecer
parcerias - de forma a impulsionar o desenvolvimento sustentável.
Conforme o Relatório Nosso Futuro Comum – Relatório Brundtland – da
Assembléia Geral das Nações Unidas (1987) “desenvolvimento sustentável é aquele capaz de
satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
suprir suas próprias necessidades”.
Por meio de uma atuação junto aos mini e pequenos empreendedores rurais e
urbanos, o Banco Beta visa contribuir para a inclusão social deste público. Busca-se promover
e gerar trabalho e renda, fortalecendo o associativismo, cooperativismo, democratização do
acesso ao crédito, valorização das vocações e valores, tradições culturais e competências
locais. Além disso, incentiva o desenvolvimento de ações que propiciem à melhoria da
educação, da saúde, do acesso a documentação básica e da habitação.
A partir de 2004 a referida instituição financeira passou a estabelecer em sua
estratégia corporativa participação ativa de suas agências no sentido de se engajarem em
projetos sociais em suas respectivas localidade, o que trouxe uma avalanche de atuações em
participação socialmente responsável devido à capilaridade do Banco.
.
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Paralelamente, ao enveredar em programas de responsabilidade social a empresa
necessita saber se tal postura agrega valor a sua marca: se a condução de tais projetos causa
repercussões benéficas que visam fidelização de seus clientes ou mesmo se atraem novos
negócios. Justifica-se o estudo pela atualidade do tema e pelo reflexo que a adoção de tal
postura pode ter na sobrevivência de uma instituição nos dias atuais visando sua perpetuação,
além de tratar-se de estudo dentro do mais antigo e tradicional banco brasileiro.
Tal instituição – bicentenária – está enquadrada entre os dez maiores bancos das
Américas, sendo, portanto relevante o estudo do tema na instituição em questão. As demandas
sociais colocaram o cidadão e o cliente no centro das atenções, nesse contexto, esta
dissertação contribui

propondo reflexões sobre a questão da responsabilidade social,

apontando para a necessidade de cumprir de forma plena a sua missão institucional e os
desafios éticos.
Para o ambiente acadêmico, o trabalho visa contribuir para o avanço do
entendimento dos conceitos de responsabilidade social empresarial e sua aplicabilidade junto
a um de seus stakeholders. Apesar de aparentemente denotar ser um conceito simples, existe
grande complexidade em torno do “ser socialmente responsável” e, principalmente

no

aspecto de mensuração do real impacto que os projetos e programas sociais implantados pelas
empresas possam alcançar, uma vez que tal tema encontra-se pouco consolidado.
Entende-se que os resultados obtidos possam servir para o avanço – tanto no meio
acadêmico quanto no empresarial - do conhecimento no campo da Responsabilidade Social e
da Valorização da Marca. Tais informações podem subsidiar as empresas em suas estratégias
em programas de responsabilidade social empresarial visando à sobrevivência de suas marcas.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral é avaliar se a inserção no projeto das hortas comunitárias de Sete
Lagoas gerou ou não reflexos positivos para a marca Banco Beta junto à população
diretamente envolvida.

1.3.2 Objetivos Específicos

.
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Já como objetivos específicos o trabalho busca:
a.

Descrever as principais características do projeto de hortas comunitárias; (e/ou os

principais componentes do programa);
b.

Conhecer os fatores que impulsionaram as famílias a participarem do referido projeto

em Sete Lagoas; (ou de inserção);
c.

Relatar como essas famílias se auto-avaliam face suas situações anteriores ao

programa e pós adesão ;
d.

Verificar se a inserção do Banco em um projeto de responsabilidade social refletiu

positivamente ou negativamente sobre sua marca.

1.3.3 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos.
No presente capítulo – Capítulo 1 Introdução - faz-se a apresentação do tema de
pesquisa, contextualizando-o nos cenários empresarial e científico. Apresenta-se ainda, o
problema de investigação e a justificativa do tema, endossando a relevância do presente
estudo. Por fim, apontam-se os objetivos geral e específicos, que serão verificados no decorrer
no trabalho.
No Capítulo 2, inicia-se a fundamentação teórica sobre os conceitos de
Responsabilidade Social e Marcas. Incluem aí conceitos como, Marketing Social, Ética,
Responsabilidade Social Empresarial e Stakeholders.
No capítulo 3, temos a caracterização da empresa estudada e também o histórico
do projeto das hortas comunitárias no município de Sete Lagoas.
O Capítulo 4 trata da estruturação da pesquisa, apresentando os procedimentos
metodológicos adotados, a saber: tipo e método de pesquisa realizada, objetivos da pesquisa,
universo da pesquisa, amostra, a elaboração do instrumento de coleta de dados e aplicação dos
questionários.
No capítulo 5, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, com o
objetivo de interpretar os dados estatísticos e analisá-los a partir da literatura discutida na
fundamentação teórica.
.
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No Capítulo 6 - a conclusão - apresentam-se os principais resultados do estudo,
as conclusões finais, incluindo as limitações da pesquisa e sugestões para novas pesquisas.

.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico deste estudo aborda a contextualização dos conceitos de
Responsabilidade Social e de Marcas. Incluem aí conceitos como, Marketing Social, Ética,
Responsabilidade Social Empresarial e Stakeholders.

2.1 Contextualização do conceito de Responsabilidade Social
Possivelmente a abordagem pioneira da Responsabilidade Social das grandes
empresas foi feita em 1899 por Andrew Carnegie, fundador do conglomerado U.S Steel
Corporation, no livro “O Evangelho da Riqueza”. Conforme Ashley (2005) a compreensão
de Carnegie se baseava em dois princípios: o princípio da caridade e o princípio da custódia,
ambos com forte matiz paternalista. O primeiro deles determinava que as pessoas mais
afortunadas da sociedade ajudassem aos menos afortunados, e o segundo exigia que as
empresas e os ricos se vissem como zeladores, mantendo suas propriedades em custódia para
benefício da sociedade como um todo.
De acordo com Carroll (1979), entre os anos de 1950 e 1960 esses princípios
ainda eram amplamente aceitos nas empresas americanas, à medida que mais e mais
organizações passaram a admitir a idéia de que “o poder traz responsabilidade”. Até as
empresas que não adotavam esses princípios percebiam que se não aceitassem as
responsabilidades sociais por sua livre vontade, seriam obrigadas a aceitá-las por imposição
do governo.
A expressão Responsabilidade Social, tornou-se mais difundida por intermédio da
obra Responsabilidade social de empresas: análise qualitativa da opinião do empresariado,
publicado em 1953, de autoria de Howard Bowe1·. Vale observar, contudo, que veio
adquirindo, ao longo dos últimos 50 anos, as mais variadas definições.
O conceito de Responsabilidade Social proposto por Bowen (1953 apud
CARROLL, 1999, p.270) inspirou novas idéias sobre esse tema ao apresentar uma primeira
definição para as responsabilidades sociais: “[...] obrigações dos homens de negócios em
1

Rothmann Howard Bowen (27 de outubro, 1908 - 22 de dezembro de 1989) foi um economista americano
e presidente de faculdade, servindo como presidente dafaculdade de Grinnell 1955-1964 e como o décimo quarto
presidente da Universidade de Iowa 1964-1969. Bowen, em seguida, atuou como presidente daClaremont
Graduate University, 1970-1971.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social)
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perseguir as políticas, a tomar decisões ou a seguir linhas de ação que fossem desejáveis em
termos de objetivos e vantagens para a sociedade”. Este conceito, que enxergava as empresas
como reflexo dos “objetivos e vantagens” sociais se contrapunham com os princípios da
caridade e da custódia.
Foi na década de 1960, entretanto, que a definição de Davis (1960) sobre
Responsabilidade Social expandiu-se e assumiu contornos mais claros. Nela, a
Responsabilidade Social refere-se às decisões e ações, tomadas pelos homens de negócios,
por razões que vão além dos interesses econômicos e técnicos diretos.
Nessa

mesma

linha,

McGuire

(1963)

afirmou

que

a

utilização

da

Responsabilidade Social supõe que as empresas não possuem apenas obrigações econômicas e
legais, mas também responsabilidades com a sociedade.
A partir da década de 1970, pode-se notar a proliferação de definições conceituais
do termo Responsabilidade Social. Uma destas definições é atribuída a Johnson (1971, p.50):
Uma empresa socialmente responsável é aquela em que os administradores
balanceiam uma multiplicidade de interesses. Ao invés de esforçarem-se somente
por maiores lucros aos seus acionistas, uma organização responsável deve também
considerar os empregados, fornecedores, intermediários, comunidades locais e a
nação. (JOHNSON, 1971, p.50)

Contudo, na evolução da idéia de responsabilidade social ocorreu um momento
em que estudiosos acreditavam que o suprimento das necessidades comunitárias por meio de
ações sociais organizadas cabia ao governo, às igrejas, aos sindicatos e às organizações nãogovernamentais, isentando-se, assim, as corporações. Souza e Xavier (2003) apresentam as
seguintes considerações sobre responsabilidade social:
É um modelo de gestão organizacional no qual valores éticos e morais se fazem
presentes e são os balizadores das ações dos membros das organizações com quem
se relacionam, direta ou indiretamente; acionistas, fornecedores (diretos e indiretos),
consumidores, sociedade, comunidade local, governo, empregados e dependentes,
concorrentes e meio ambiente. SOUZA e XAVIER (2003, p.4)

Borinelli (2001) afirma que o conceito de responsabilidade social empresarial
vem, ao longo do tempo, recebendo muitos significados e interpretações, por se defrontar com
áreas limites da ética e da moral, quase sempre fundados em bases subjetivas, partindo da
premissa de que as organizações têm responsabilidade direta e condições de abordar os muitos
problemas que afetam a sociedade .
Segundo Voltaw (apud DUARTE e DIAS, 1986) a responsabilidade social pode
ser definida como um comportamento social no sentido ético ou ainda como sinônimo de
contribuição caridosa. Para o autor, caridosa no sentido de remeter ao conceito de filantropia
.
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corporativa, onde a empresa investe numa causa social sem se preocupar em obter qualquer
tipo de retorno.
Não tem havido muito consenso sobre o significado preciso da responsabilidade
social ou o grau de comprometimento da empresa para com a sociedade, surgindo assim,
vertentes de conhecimento que suscitam em teorias e teóricos com conceituações diferentes –
responsabilidade social como obrigação social (FRIEDMAN, 1970); responsabilidade social
como aprovação social (DAVIS e BLOMSTROM, 1975) e responsabilidade social como
abordagem sistêmica dos stakeholders (ZADEK, 1998) – ver QUADRO 1.

QUADRO 1 – Conceituações sobre Responsabilidade Social Empresarial

1ª Visão

Obrigação Social

2ª Visão

Aprovação Social

3ª Visão

Teoria dos stakeholders

• Maximização do lucro;
• Satisfaz apenas as obrigações legais;
• Atividades empresariais centradas em critérios
econômicos.
• Satisfaz as obrigações legais e as obrigações sociais
que afetam diretamente a empresa;
• Concebe a empresa como um membro da sociedade;
• Visão utilitarista do social
• Satisfaz as obrigações legais e sociais previstas
relativas à tendências/problemas que estão surgindo;
• Abordagem sistêmica de interdependência entre os
agentes sociais: rede de relacionamento
• Antecipa questões sociais para resolver no presente,
evitando que se transforme em problemas futuros
para a sociedade.

Fonte: Baseado na tabela de MONTANA e CHARNOV (1998, p. 36).

As empresas, portanto, segundo esses estudiosos, não deveriam satisfazer apenas
aos interesses dos acionistas.
Contudo, foi apenas no final da década de 1970 que surgiu uma das mais
importantes contribuições teóricas sobre o termo responsabilidade social. Carroll (1979)
formulou a sua compreensão de Responsabilidade Social em quatro categorias de
responsabilidade, assim definidas:
a) responsabilidades econômicas: tidas como fundamentais e sendo a base para
todas as outras, constitui-se no principal tipo de responsabilidade encontrada na empresa, uma
vez que os lucros são considerados a maior razão pela qual a empresa existe e, segundo
Friedman (1970, apud STONER e FREEMAN, 1985), esta abordagem indica que o ganho
econômico é a única Responsabilidade Social;
.
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b) responsabilidades legais2: definidas como parte integrante do contrato social
entre empresa e sociedade, segundo Daft (1999), e com base nelas espera-se que as empresas
sejam responsáveis pela observância das leis municipais, estaduais e federais, por parte dos
seus funcionários, como também que as empresas atinjam suas metas econômicas dentro da
estrutura legal e das exigências legais que são impostas pelos órgãos regulamentadores;
c) responsabilidades éticas: são esperadas pelos membros da sociedade em
relação às empresas. Segundo Daft (1999), deve ser eliminado o comportamento antiético,
que acontece quando decisões permitem a um indivíduo ou empresa obter vantagem à custa
da sociedade. Com base nessas decisões, o comportamento ético por parte dos tomadores de
decisão deve ser balizado pela eqüidade, justiça e imparcialidade, além do respeito aos
direitos individuais;
d) responsabilidades discricionárias: são aquelas que os negócios têm a liberdade
de assumir ou não, tendo natureza voluntária por parte das empresas, orientada pelo desejo da
organização em fazer uma contribuição social não imposta pela economia, pela lei ou pela
ética, de acordo com Daft (1999). A responsabilidade discricionária inclui doações a obras
beneficentes, contribuição financeira para projetos comunitários ou instituições de caridade,
que não oferecem retornos para a empresa - Daft (1999). Já na visão de Machado Filho,
(2006) a responsabilidade discricionária, (filantrópica) reflete o desejo comum de que as
empresas estejam ativamente envolvidas na melhoria do ambiente social
Baseado na sua compreensão e nessas quatro categorias de Responsabilidade
Social, Carroll (1979) define que: “A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) dos
negócios abrange as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade
possui em relação às organizações em determinado período de tempo”.
A FIG. 1 ilustra os quatro tipos de Responsabilidade Social das empresas de
acordo com o modelo piramidal de Carrol (1979). Segundo Daft (1999): “as responsabilidades
são ordenadas da base para o topo em função da sua magnitude relativa e da sua freqüência
dentro da qual os gerentes lidam com cada aspecto”.

2

De acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade, uma obrigação Legal ou responsabilidade legal é
uma obrigação que deriva de: a) um contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos); b) legislação; ou
c) outra operação da lei.
.
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FIGURA 1 – Os quatro tipos de responsabilidade social da Organização
Fonte: Carroll (1979)
Para alguns estudiosos, como, por exemplo, Almeida (2002), não há uma
definição que seja universalmente aceita para a expressão contida na sigla RSC. Para ele, o
ideal é expressar aquilo que não é Responsabilidade Social Corporativa (RSC): “RSC não é
filantropia. Nem mera ferramenta de marketing. Nem simplesmente cumprimento das leis e
regulamentos. É mais do que isso” (ALMEIDA, 2002).
Em suma, Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento das
empresas em assumir procedimentos éticos para o alcance do desenvolvimento econômico,
não desprezando a preocupação com a qualidade de vida de todos os grupos que são
influenciados pela ação das empresas (ALMEIDA, 2002).
De acordo com Drucker (1984)
(...) a própria ‘Responsabilidade Social’ do negócio é domesticar um dragão, ou seja,
transformar um problema social em uma oportunidade econômica e benefício
econômico, em capacidade produtiva, em competência humana, em empregos que
pagam bem, e em riqueza. (DRUCKER 1984, p.62)

Na visão de Curado (2003) a partir da metade do século XX foram criadas duas
grandes ondas de estudos sobre responsabilidade social corporativa: a primeira iniciou-se em
1950 e seu foco central era a responsabilidade social.
.
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Alguns autores pioneiros que analisaram a responsabilidade social corporativa
foram Bowen(1953) e McGuire (1963) entre outros. Os pioneiros estabeleceram a natureza
normativa dos estudos sobre a relação empresa/sociedade, buscando apresentar as bases
morais dessa relação. Segundo Carroll (1979), a segunda corrente iniciou-se em 1970 e
concentrou-se principalmente na responsabilidade social corporativa , propondo que as
empresas devem ser pragmáticas ao responder eficazmente às pressões ambientais.
Uma forma de fazer isso é desenvolver diversas ferramentas de resposta social e
integrar fatores sociais ao processo de planejamento estratégico. Essa doutrina foi sendo
difundida na Europa, tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito acadêmico, ainda de
acordo com Carroll (1979). Tal autor afirma que na Alemanha assistiu-se a um rápido
desenvolvimento do tema, podendo ser notada a integração dos balanços financeiros com os
objetivos sociais em cerca de 200 das maiores empresas do país. Assim, Montana e Charnov
(1998) afirmam que existem três níveis diferentes de Responsabilidade Social de empresas:
obrigação social, reação social e sensibilidade social.
Eles se configuram na diferença entre a ausência de Responsabilidade Social,
exceto da exigida por lei, e a adoção de uma postura socialmente responsável mais ampla. A
FIG. 2 ilustra as três abordagens da Responsabilidade Social definidas anteriormente. No
círculo menor é ilustrada a obrigação social, o círculo do meio representa a reação social e o
círculo maior, a sensibilidade social.

FIGURA 2 – As três abordagens da responsabilidade social
Fonte: Montana e Charnov (1998)
a) obrigação social: é quando o comportamento socialmente responsável da
empresa é em busca do lucro dentro das restrições legais impostas pela sociedade. A empresa
estaria cumprindo sua Responsabilidade Social no momento que cria bens e serviços em troca
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de lucros, dentro dos limites da lei. Segundo Ivancevich, (2000), essa idéia está voltada ao
economista Friedman e seus seguidores.
b) reação social: as empresas são consideradas reativas e , quando pressionadas
por grupos como associações comerciais, sindicatos, ativistas sociais, consumidores, elas
reagem, para o atendimento dessas pressões e na maioria dos casos em que as empresas
assumem essa linha elas procuram o atendimento das responsabilidades econômicas, legais e
éticas, tendo noção que pode ser destrutivo, em longo prazo, ignorarem problemas sociais;
c) sensibilidade social ou pró-atividade social: comportamentos socialmente
responsáveis mais antecipadores e preventivos ao invés de reativos e reparadores. Os atos vão
além da mera obrigação e reação social, procurando formas de resolver problemas sociais de
forma pró-ativa. Segundo Donnelly ET ALL (2000), a pró-atividade social coloca os gestores
e as organizações numa posição de responsabilidade longe da tradicional perspectiva de mera
preocupação com meios e fins econômicos.
A Comissão das Comunidades Européias (2001), em julho de 2001, reunida na
Bélgica apresentou o Livro Verde à comunidade internacional com este título: “Promover um
quadro europeu para a responsabilidade social das empresas”. Este livro lançou um amplo
debate quanto às formas de promoção da Responsabilidade Social pelas empresas da União
Européia tanto no que diz respeito ao âmbito europeu, quanto ao âmbito internacional.
No período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002 foi realizado em Porto
Alegre (RS) o 2° Fórum Social Mundial (FSM). Nele reuniram-se movimentos sociais,
Organizações Não-Governamentais e cidadãos de todas as partes do planeta para discutir
problemas, soluções e adotar estratégias comuns. Foram abordados temas como a
globalização e suas conseqüências, a superação da pobreza, a proteção do meio ambiente e
dos direitos humanos, a saúde, a educação, a cultura e responsabilidade social.
Assim, pode ser observado que a responsabilidade social vem obtendo espaço
importante no ambiente empresarial internacional. A idéia do comprometimento por parte dos
empresários em se posicionar eticamente diante das tomadas de decisões, juntamente com as
exigências da sociedade, faz com que cada vez mais seja observado em todo o mundo que as
ações em responsabilidade socioambiental têm tido forte repercussão no mundo dos negócios.
(LISBOA 2002).
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2.2 A Responsabilidade Social no Brasil
No Brasil, a Responsabilidade Social começou a ser discutida na década de 1960
com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). Esta associação
tinha como princípio básico a idéia de que a empresa possui não apenas a função de produzir
bens e serviços, mas também a função social, que deve ser realizada em nome dos
trabalhadores e do bem-estar da comunidade (FREIRE, 1999).
De acordo com Freire (1999), apenas em 1977, embora a idéia já motivasse
discussões, a Responsabilidade Social mereceu destaque a ponto de ser tema central do 2°
Encontro Nacional de Dirigentes de Empresas.
No ano de 1984 ocorreu a publicação do primeiro balanço social de uma empresa
brasileira, a Nitrofértil. Contudo, foi apenas na década de 1990 que o movimento da
responsabilidade social empresarial ganhou forte impulso no Brasil, por meio da ação de
entidades não governamentais, institutos de pesquisa e empresas que estavam sensibilizadas
para a questão (FREIRE, 1999).
Em 1992, o Banco do Estado de São Paulo (Banespa) publicou um relatório
completo, divulgando todas as suas ações sociais. A partir disso, segundo Caetano e Fistarol
(2004), muitas empresas de setores diversos passaram a levar a sério a questão social e a
divulgar balanços e relatórios das ações que foram realizadas em relação à comunidade, ao
meio ambiente e aos seus funcionários.
Em 1993, o sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido por Betinho, juntamente
com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais (Ibase), lançou a Campanha Nacional da Ação
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, sendo este evento considerado o marco
inicial da aproximação das empresas com as ações sociais (Freire 1999).
De acordo com Passador (2005), o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
(Gife), criado em 1995, foi a primeira entidade a se preocupar com as questões sociais,
adotando o termo cidadania empresarial para as atividades que as organizações realizassem
com o objetivo de melhoria da sociedade.
Posteriormente, no ano de 1997, foi lançada por Betinho uma campanha nacional
a favor da divulgação do balanço social, contando com o apoio de lideranças empresariais, da
Comissão de Valores Mobiliários, do jornal gazeta Mercantil, de empresas e de suas
instituições representativas. Ainda em 1997 foi lançado pelo Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (Ibase) em parceria com a Gazeta Mercantil, o Selo do Balanço Social
.
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com o objetivo de estimular a participação das empresas. O selo é concedido às empresas que
publicam o balanço social no modelo sugerido pelo Ibase. (FREIRE 1999).
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi fundado em 1998
por Oded Grajew, com o objetivo é reunir empresas preocupadas em praticar suas funções de
maneira ética e com responsabilidade social.
O Instituto buscava empresas que disseminassem a prática social por meio de
publicações, experiências vivenciadas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e
incentivando a formação de uma cultura dos negócios fundada na ética, princípios e valores
morais. Em 1999, foi possível verificar a adesão de 68 empresas ao movimento social,
publicando seus balanços sociais no Brasil (PASSADOR 2005).
Segundo Grajew (2001) , responsabilidade social é:
(...) a atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Diz respeito às
interações da empresa com funcionários, fornecedores, clientes, acionistas,
governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os preceitos da
responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as atividades políticas
empresariais. (GRAJEW, 2001, p.2),

O destaque conquistado pela Responsabilidade Social devido, principalmente, à
crescente cobertura da mídia acerca da atuação empresarial no meio social, por meio de
inúmeros projetos e programas, tem estimulado a adoção desse conceito no Brasil de forma
mais incisiva.
O assunto vem ganhando evidência na mídia nacional, assim como proliferam
debates, seminários, prêmios e publicações relacionados a ele. Contudo, devido à
inconsistência teórica do próprio tema Responsabilidade Social, o trabalho realizado pela
mídia distorce esse termo, chegando mesmo, a fragilizá-lo ( FISCHER 2003).
Assim, Fischer (2003, p.14) destaca que:
[...] essa excessiva exposição pode levar a uma mistura de conceitos na qual
quaisquer tipos de iniciativas podem ser catalogadas como atuação social, quando
nada mais são do que instrumentos de marketing institucional e/ou da política de
benefícios da empresa.

Vale registrar que, em 2000, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES, 2000) divulgou um relatório no qual estão relacionadas empresas e
Responsabilidade Social, identificando a existência de ganhos de reputação positiva (BNDES,
2000).
Um dos motivos para a tomada de fôlego da Responsabilidade Social no Brasil e o
seu crescimento, segundo Passador (2005), é a falta de atuação do Estado, que passou a ser
.
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omisso no atendimento às questões sociais, sendo seu principal provedor. O Estado mostrouse incapaz em resolver as questões econômicas e morais dos cidadãos, questões estas que são
de sua obrigação e dever.
Com o apogeu do liberalismo e a concepção do Estado mínimo, o primeiro setor
foi paralisado, surgindo assim, o segundo setor com a idéia de atender às necessidades da
sociedade. Contudo, o ímpeto concentrador de renda, o favorecimento das elites, a promoção
da desigualdade social e a exclusão social, fizeram surgir uma nova ordem social, tendo como
principal base a estruturação e o funcionamento do Terceiro Setor, privado com fins públicos.
Segundo o BNDES (2000), “é no espaço do Terceiro Setor e na organização de
empresas associadas, voltadas para a disseminação de práticas socialmente responsáveis, que
se observa a atual visibilidade da participação das empresas no campo social”. Configura-se,
assim, a situação em que o Estado brasileiro acaba obtendo parceiros para o atendimento às
necessidades da sociedade.
As organizações do terceiro setor têm tido uma participação cada vez maior na
economia, tanto no Brasil quanto no exterior, e o número de trabalhadores envolvidos com
estas atividades cresce consideravelmente. Alem disto, elas estão começando a perceber a
importância de contarem com sistemas de gestão mais eficientes. Com o crescimento e
visibilidade que ganharam nos últimos anos, despertaram o interesse da comunidade científica
no Brasil, originando os primeiros trabalhos sobre administração do terceiro setor
(FALCONER, 1999; COELHO, 2000). Entretanto, trata-se de um campo ainda praticamente
inexplorado.
Para Caetano e Fistarol (2004), a prática da responsabilidade precisa ser cada vez
mais incentivada e ampliada. As empresas estão convencidas de que seu papel se expandiu
para incluir muito mais do que a mera produção de bens e serviços. Inicialmente por via de
legislação federal e estadual, nos anos 80 e 90, as demandas sociais colocaram o cidadão e o
cliente no centro das atenções.
Ainda segundo Caetano e Fistarol (2004) o Ibase e o Instituto Ethos acreditam que
“a parceria entre empresas, governo e sociedade seja fundamental para reduzir a pobreza e a
injustiça social”. Diante desse contexto instalou-se no Brasil um ambiente propício para um
melhor aprofundamento do debate empírico referente ao tema Responsabilidade Social ,uma
vez que ele ainda é incipiente e inovador.
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2.3 A Empresa Cidadã e Responsabilidade Social
As organizações são influenciadas constantemente pelas variáveis do ambiente
interno e externo. Para enfrentar estas mudanças as organizações precisam construir
estratégias flexíveis para conseguirem agir de forma rápida, principalmente em ambientes
complexos (SENDER e FLECK, 2004). Este ambiente é formado por indivíduos e grupos de
interesses; os stakeholders (ou partes interessadas) são as pessoas ou instituições que
representam ou integram grupos que, de alguma forma são afetados positiva ou
negativamente, pelas ações da empresa (ALMEIDA, 2002).
É possível constatar que na prática empresarial dos últimos vinte e cinco anos a
Teoria dos Stakeholders vem se desenvolvendo dentro de quatro linhas distintas de pesquisa
da administração de empresa.
Segundo Freeman e McVea (2000),

são elas: o planejamento estratégico

corporativo; a teoria de sistemas; a Responsabilidade Social Corporativa e a teoria
organizacional. Dessa forma, tais linhas procuram influenciar a tomada de decisão da
organização em seu benefício e podem reunir “grande potencial de influenciar tanto o
ambiente como a estrutura, de acordo com a natureza do contexto institucional e os recursos
postos à sua disposição” (PINTO e OLIVEIRA, 2003).
Na visão dos precursores da conceituação de responsabilidade social, a empresa
só precisaria dialogar com os seus proprietários e acionistas. Na visão contemporânea, a
empresa precisa ouvir, junto com “a voz do dono”, também a voz dos Stakeholders:
empregados e suas famílias, consumidores, fornecedores, legisladores, administradores
públicos, habitantes da região em que a empresa opera e organizações da sociedade civil em
geral (ALMEIDA, 2002).
A teoria dos stakeholders mostra que a empresa cidadã não pode entender que
apenas os acionistas devem ser satisfeitos. Segundo Melo Neto e Fróes (1999), o status de
empresa-cidadã é obtido por uma empresa, a partir do momento em que ela passa a atuar nas
dimensões da Responsabilidade Social interna e externa. As relações construídas com ambos
os públicos buscam satisfazer as suas necessidades e interesses, traz vantagem para todos e
asseguram a sustentabilidade do negócio em longo prazo. Estão adaptadas às novas dinâmicas
que têm afetado a sociedade e o mundo dos negócios. Para Maignan (1999), a definição de
empresa-cidadã seria a extensão pela qual as empresas atendem todas as suas
responsabilidades (econômicas, legais, éticas e discricionárias) exigidas por seus diversos
stakeholders.
.
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Rico (2000) conceitua empresa cidadã:
Aquela que se insere na comunidade, investindo recursos próprios, tendo o cuidado
de monitorar o seu investimento acompanhando projetos que possam trazer
resultados concretos para a população local e que tenham possibilidade de auto
sustentabilidade e multiplicação. (RICO, 2000, p.139)

Segundo Martinelli (1997), pode haver empresas que se limitam apenas a resolver
conflitos com seus parceiros. Contudo há aquelas que buscam otimizar, de forma estratégica,
as suas relações com todos os seus grupos de interesse, definindo, de forma clara, suas
políticas e linhas de ação em relação a cada um deles, objetivando o sucesso empresarial.

2.4 Comportamento Ético
Atualmente, especialmente na literatura

brasileira

que trata do tema sobre

responsabilidade social, tem sido indagado sobre o tipo de postura das organizações frente a
seus stakeholders: funcionários, acionistas, governo, clientes, fornecedores, enfim todos
aqueles que formam o grupo de interessados no negócio (ASHLEY, 2006).
A ética deve ser considerada essencial em qualquer estudo sobre responsabilidade
social. O comportamento ético é o parâmetro necessário para se estabelecer a correta relação
entre as empresas e seu grupo de interessados.
Segundo Moreira (1999) há pelo menos cinco teorias a respeito da formação dos
conceitos éticos: fundamentalismo, utilitarismo, dever ético, contratualismo e relativismo.
Elas estão resumidas no QUADRO 2.
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QUADRO 2-Teorias a respeito da formação dos conceitos éticos
Teoria

Resumo do Significado

Fundamentalismo

Propõe que os conceitos éticos sejam obtidos de uma fonte externa ao ser
humano, a qual pode ser um livro (como a Bíblia), um conjunto de preceitos adotado por
um grupo, ou até mesmo outro ser humano. Ela não permite que o ser humano encontre o
certo e o errado por si mesmo.

Utilitarismo

Propõe que o conceito ético seja elaborado com base no critério do maior
bem para a sociedade como um todo. A idéia de “maior bem” para a sociedade não leva
em conta o número de pessoas beneficiadas, mas sim o tamanho do bem.

Dever Ético

Propõe que o conceito ético seja extraído do fato de que cada um deve se
comportar de acordo com princípios universais. Qualquer conduta aceita como padrão
ético deve valer para todos os que se encontrem na mesma situação, sem exceções.

Contratualista

Parte do pressuposto de que os ser humano assumiu com seus semelhantes
a obrigação de se comportar de acordo com regras morais para poder conviver em
sociedade. Os conceitos éticos seriam extraídos, portanto, de regras morais que
conduzissem à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social.

Relativismo

Cada pessoa deveria decidir sobre o que é ou não ético, com base nas suas
próprias convicções e na sua própria concepção sobre o bem e o mal. Assim, o que é ético
para um pode não ser para outro.

Fonte: Moreira, 1999, p. 21.
Ainda segundo Moreira (1999), o estudo de todas as teorias acima revela que os
conceitos éticos precisam ser elaborados levando-se em conta todas elas, mas sem se ater a
uma em especial.
As responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas e
comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) por
membros da sociedade, apesar de não codificados em lei. Elas envolvem uma série de normas,
padrões ou expectativas de comportamento para atender o que os diversos públicos
(stakeholders) com os quais a empresa se relaciona consideram legítimo, correto, justo ou de
acordo com seus direitos morais ou expectativas (ASHLEY, 2006).
O homem, segundo os estóicos, não deveria ver-se a si próprio como algo
separado e desvinculado, mas como um cidadão do mundo, como um membro da vasta
comunidade da natureza e, no interesse dessa grande comunidade, deveria estar
permanentemente disposto a sacrificar seu interesse próprio ( SEN apud SMITH ET ALL,
1992, p.121).
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O estudo da responsabilidade social está diretamente ligado ao estudo das
relações entre ética e mercado (MARSDEN e TOWNLEY, 1998).

2.4.1 Ética nos negócios
Para Enriquez (1997), o termo ética, que anteriormente era reservado ao labor
filosófico, apareceu com força na linguagem e na prática das organizações e instituições
modernas. Para ele, a vasta utilização dessa noção pode ser considerada à primeira vista como
um modismo.
Com esse mesmo posicionamento crítico, Freitas (2000) afirma que as
organizações modernas apresentam-se agora não apenas como o modelo de gestão eficaz, mas
também como as guardiãs dos valores sociais mais elevados e da moralidade pública.
Ashley (2006) observa que está se tornando hegemônica a visão de que os
negócios devem ser feitos de forma ética. Assim, as atitudes e atividades de uma organização
precisam caracterizar-se por:
- preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam todos os
públicos/stakeholders envolvidos (entendidos da maneira mais ampla possível);
- promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões
universais de direitos humanos e de cidadania e participação na sociedade;
- respeito ao meio ambiente e contribuição para sua sustentabilidade em todo o
mundo;
- maior envolvimento nas comunidades em que se insere a organização,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos ou até atuando
diretamente na área social, em parceria com governos ou isoladamente (ASHLEY, 2006).
A ampliação da atuação empresarial na área social não é vista unanimemente
como uma mudança paradigmática de valores éticos incorporados nas práticas de mercado.
Para Enriquez (1997), a organização não apenas se encarrega do desenvolvimento econômico,
social e ambiental, mas também se considera com uma responsabilidade ilimitada, fazendo-se
onipotente.
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Segundo Henríquez (1997), as empresas procuram fazer com que seus membros,
na sua totalidade (e não somente alguns, como há pouco tempo), sintam-se parte integrante da
organização, ajudando na construção de um projeto da empresa e aderindo à cultura que lhes é
proposta; enfim, substituindo seus próprios ideais pelo ideal comum definido pela empresa.
Muitas empresas que assumem uma dimensão ética e socialmente responsável
buscam o respeito da população e comunidades com as quais interagem, esperando que essa
postura possa se reverter na preferência do público consumidor. Dessa forma, além de
satisfazer o imperativo moral de trabalhar de uma maneira socialmente responsável, têm ainda
a expectativa de ver o seu comportamento transformar-se em vantagens comerciais (ASHLEY
2006).
Vergara e Branco (2001) salientam que no século que se inicia as empresas serão
analisadas por seus compromissos éticos, pelo foco nas pessoas (empregados, clientes,
fornecedores, concorrentes e cidadãos em geral) e pelas relações responsáveis com o ambiente
natural. O paradigma que as têm sustentado apresenta anomalias e novas ações se impõem.
Ações humanizadas serão vistas como fonte de diferenciação em um ambiente de negócios, o
qual não dá nenhuma indicação de que deixará de ser competitivo.

2.5 Marketing Social
Os termos marketing social, cidadania empresarial e responsabilidade social
corporativa são empregados de maneira indistinta, tal como a denominação de “marketing
societal”. Sob a ótica de KOTLER; KELLER ( 2006 ), a tarefa da organização é [...] atender
às necessidades, os desejos e os interesses dos mercados alvo e satisfazê-los de maneira mais
eficiente e eficaz que os concorrentes, de um modo que conserve ou aumente o bem-estar do
consumidor e da sociedade como um todo .
De acordo com esse conceito, os programas de responsabilidade social corporativa
saem de uma perspectiva de “bondade” empresarial e recaem em uma estratégia de negócio,
gerada pelas exigências do público-consumidor. Esse novo posicionamento da sociedade
“convoca as empresas a incluir considerações éticas e sociais em suas práticas de marketing”
(KOTLER; KELLER,2006).
O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores
privilegia a atitude da empresa de investir em ações sociais e o desempenho da empresa
obtém o reconhecimento público. Como conseqüência, a empresa vira notícia, potencializa
.
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sua marca, reforça sua imagem, assegura a lealdade de seus empregados, fideliza clientes,
reforça laços com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua participação no mercado,
conquista novos mercados e incrementa suas vendas (MELO NETO e FROES, 1999).
Nascimento (2007) ensina que o marketing social nada mais é que uma estratégia
de mudança de comportamentos e atitudes, que pode ser usada por qualquer tipo de
organização, para atingir um público de maior amplitude. Mas , tal postura implica em
transformação social e remetem à idéia de responsabilidade social corporativa. Cobra (1986)
define o marketing social como um intercâmbio de valores não necessariamente físicos nem
econômicos, mas que podem ser sociais, morais ou políticos, sendo utilizado para vender
idéias ou propósitos que proporcionem bem-estar à comunidade.
De acordo com Dearo (2011) , marketing social, são as ferramentas de marketing,
como promoção, publicidade e propaganda utilizadas em uma campanha focada em mudanças
de comportamento da sociedade pelo próprio bem dela. A FIG. 3 mostra como pode ser
definida a estrutura do marketing social.

FIGURA 3 – Estrutura do marketing social
Fonte: Disponível em: <http://www.dearo.com.br>. Acesso em: maio, 2011.
Campanhas de marketing social podem ser iniciativas de empresas, de ONGs, de
órgãos governamentais, de marcas, em conjunto com outras ONGs especializadas ou em prol
de uma causa simplesmente, sempre com o objetivo de beneficiar a sociedade e o planeta.
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(DEARO, 2010).
Como ensina o mesmo autor, o Marketing Social tem por finalidade oferecer todo
o suporte e estrutura para a criação de uma identidade social, seja por parte de uma empresa,
ONG ou qualquer outra instituição que busque este objetivo. Desse modo orienta as ações e
estratégias para que sejam voltadas para a sociedade e atinjam o público-alvo e seja percebida
de forma positiva criando um relacionamento cada vez mais afetivo.
Com base nestas análises é possível perceber que se o objetivo é criar uma
identidade como uma empresa que atua com Responsabilidade Social, é necessária a prática
do Marketing Social, ou seja, a gestão estratégica de processos sociais. Esta é estabelecida
muitas vezes por meio da criação de uma missão, valores e visões que guiem os objetivos e
estratégias da empresa, porém, não podemos esquecer que estas atitudes serão sempre
voltadas às iniciativas que valorizem e criem uma imagem Responsável perante a sociedade.

2.5.1 Marketing para causas sociais
Marketing para Causas Sociais (MCS) pode ser definido como “uma ferramenta
estratégica de marketing e de posicionamento que associa uma empresa ou marca a uma
questão ou causa social relevante, em benefício mútuo” (PRINGLE, 2000).
Vale ressaltar que o marketing para causas sociais está relacionado com a
valorização da marca, mobiliza recursos para determinada entidade, melhora a imagem
corporativa, aumenta as vendas e fortalece a fidelidade no relacionamento com os clientes. Já
o marketing social tem como objetivo principal atenuar ou eliminar os problemas sociais e as
carências da sociedade (VAZ, 1995).
Um programa de Marketing para Causas Sociais pode ser desenvolvido por meio
de uma aliança estratégica entre uma empresa e uma organização voluntária ou beneficente
comprometida com a área de interesse social definida ou diretamente em benefício da "causa"
em si.
Kotler e Keller (2006) são mais incisivos e afirmam que “as empresas veem o
marketing para causas como uma oportunidade para melhorar a sua reputação, aumentar a
consciência de marca, aumentar a fidelidade do cliente e obter mais vendas e exposição na
mídia”.
Seja qual for o procedimento escolhido, “a adoção de uma ‘causa’ pode dar a uma
marca um ‘credo’ ou ‘sistema de crenças’ e resultar numa percepção e intenção de compra
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significativamente melhor, por parte do consumidor” (SINA; SOUZA, 1999).
Construir e sustentar um relacionamento de Marketing para Causas Sociais nem
sempre é fácil, à medida que opera entre dois mundos diferentes - o comercial e o voluntário.
Ambas as partes precisam se unir com transparência e com a intenção de assumir um
compromisso de parceria de longo prazo, marcada por metas adotadas publicamente (MELO
NETO E FROES, 1999).
Nessa iniciativa conjunta, é vital que todas as partes envolvidas se
responsabilizem por uma agenda compartilhada e por metas passíveis de serem alcançadas. O
compromisso da direção da empresa com a causa e a reserva de recursos significativos à
campanha é fundamental.

2.6 Marca
Neste tópico será contextualizado o conceito de marca e seu histórico contendo sua
evolução ao longo do tempo, suas funções, identidade, imagem, percepção, lealdade à marca e
também o que tange ao posicionamento da marca.

2.6.1 Evolução histórica
O termo brand, marca em inglês, tem sua origem no nórdico antigo brandr,
“queimar”, devido ao fato de proprietários de gado na época marcarem com fogo seus
animais, como é feito ainda nos dias de hoje ( MACHADO, 2006).
Com o surgimento do comércio na Idade Antiga, diversos produtores passaram a
oferecer seus produtos num mesmo local, permitindo então a comparação entre eles. Farinha,
azeite e vinho de diferentes características e qualidades passam a ficar disponíveis para os
compradores num mercado comum. A marca nesse momento amplia sua função de
identificação, pois, além de informar a origem do produto (fabricante), ela também permite
diferenciá-lo dos seus concorrentes ( MACHADO, 2006).
Na Idade Média, corporações de ofícios e de mercadores utilizam-se de marcas
para controlar a quantidade e qualidade de suas produções, as chamadas marcas de comércio
(do inglês trademarks). Segundo Pinho (1996), além de ajudar nesse procedimento de
controle, as marcas eram uma forma de proteção para o comprador, que podia identificar o
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produtor e a respectiva qualidade do produto e também para o fabricante, que podia identificar
falsificações.
No século XVIII, o conceito de 'marca' evoluiu. Os nomes de animais, lugares,
origens e pessoas famosas assumiram, em várias situações os nomes dos produtores. O novo
propósito era associar o nome do produto com a marca. Fabricantes desejavam tornar tanto o
produto como a marca mais fáceis de lembrar, diferenciando-os da concorrência. No século
XIX, a marca foi usada para aumentar o valor percebido do produto por meio de tais
associações (FONTENELLE, 2002).
A marca nesse novo contexto não é só garantia de procedência e diferenciador do
produto, ela também passa a ser patrimônio do comerciante, um ativo que possibilita atrair e
conservar a clientela (COSTA, 2004), e que, portanto, deve ser protegido.
No século XIX, com a expansão das comunas e cidades e com a divisão de
mercado, trabalho e competência, o uso de marcas passa a ser usual. Até hoje não há uma
obrigatoriedade geral no uso de marcas, mas "o uso pioneiro da marca como elemento de
diferenciação aconteceu na Escócia, em 1835, com a introdução da marca OLD SMUGGLER.
Esta foi criada para designar uma linha de uísque que empregava um processo especial de
destilação ” (Pinho, 1996, ).
Segundo Sampaio (2002) são diversas as definições de marca e ainda especifica
que, cada empresa pode escolher a forma de como ela será vista pelo consumidor:
A marca, do ponto de vista do consumidor, é a síntese das experiências reais e
virtuais, objetivas e subjetivas, vividas em relação a um produto, serviço, empresa,
instituição ou, mesmo, pessoa. Representa um conglomerado de fatos, sentimentos,
atitudes, crenças e valores que se relacionam àquele conjunto de nomes(s) e
símbolo(s), diretamente, e em relação tanto às outras marcas da mesma categoria
como a todas que fazem de seu universo vivencial (SAMPAIO, 2002, p. 25).

A preocupação com a questão legal das marcas ganha importância no século XIX
e é refletida na legislação de países que tiveram um ritmo de industrialização mais acelerado,
como Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, com leis específicas sobre marcas. Conforme
assinala Pinho (1996), em 1862 foi promulgada na Inglaterra a Lei de Marcas, em 1870 nos
Estados Unidos a Lei Federal de Marcas e Comércio, e em 1874 a Lei para a Proteção de
Marcas.
No Brasil, como descreve Domingues (1984 apud PINHO, 1996), a primeira lei
sobre marcas data de 1875, resultado de uma disputa judicial na Bahia entre duas empresas
fabricantes de rapé, que possuíam marcas muito semelhantes: Arêa Preta e Arêa Parda.
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Porém, foi somente a partir dos meados do séc. XX que a gestão da marca se
tornou uma preocupação central das empresas (AAKER, 1998), que passaram então a investir
em seu desenvolvimento através de comunicação e também em sua defesa contra plágios,
através de ações judiciais.
Segundo Tavares (2008) o uso da marca pode ser considerado tão antigo quanto à
própria civilização. A preocupação com sua crescente importância no contexto das
organizações teve início na década de 1980.
A avaliação da marca começou a merecer maior atenção a partir da década de 1980,
possivelmente como parte do processo de fusões e aquisições. O fato é que as
marcas atualmente podem ser construídas, avaliadas e compradas de forma similar
aos outros ativos que, tradicionalmente suportaram o crescimento dos negócios. A
expressão inglesa para o valor do pagamento que excede aos ativos tangíveis de uma
empresa, incluindo a marca e outros intangíveis, é goodwill (TAVARES 2008, p.
31).

A evolução da marca vem trilhando um longo caminho, passando por
diferentes tendências. Estas se caracterizaram por determinado tipo de predominância no
tempo e no espaço, conforme o ambiente econômico e social e as “descobertas” associadas à
marca, típicos em cada uma de suas fases ( TAVARES 2008).
Ainda segundo Tavares (2008), uma sistematização simplificada a partir do que
pôde ser observado na evolução da adoção das marcas permite que se classifique essa
evolução em seis fases:
a. Primeira, pela identificação da origem e das características do produto;
b. Segunda, pela associação do nome do proprietário ao produto ou ao
estabelecimento, agregando a esses, parte do significado dos seus nomes
pessoais;
c. Terceira, por sua associação a nomes toponímicos;
d. Quarta, pela inclusão de nome de produtos, processos produtivos ou
formas de sociedade;
e. Quinta, pelo uso de alternativas difusas com significados variados;
f. Sexta, pelo aprofundamento na ênfase e na combinação dos significados
de cada uma das fases anteriores, levando aos nomes mercadológicos.
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A FIG. 4 abaixo ilustra essas fases:

2
1
3
6

1. Características do
produto e origem
2. Nomes pessoais
3. Nomes toponímicos
4. Nomes de produtos e
processo
5. Outros nomes
6. Nomes de marketing

4
5
FIGURA 4 – Evolução do processo de construção de marcas
Fonte: TAVARES, 2008, p.69.
2.6.2 Definições
Diversas definições de marca podem ser encontradas tanto na literatura de
marketing como em outras referências. A American Marketing Association ( KOTLER e
KELLER, 2006) define marca como “[...] um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma
combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou
grupo de fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes”. Tanto Aaker (1998),
quanto Kotler e Armstrong (2007) e Limeira (2005) possuem definições semelhantes à
apresentada acima.
Para Aaker (1998):
Uma marca é um nome diferenciador e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca
registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar bens e serviços de um
vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços
daqueles dos concorrentes (AAKER 1998, p.7).

Para Kotler e Armstrong (2007), a marca pode ser “[...] um nome, termo, sinal,
símbolo ou desenho – ou uma combinação desses elementos - que identifica o fabricante ou
vendedor de um produto ou serviço”. E para Limeira (2005), a marca é “[...] uma letra, uma
palavra, um símbolo ou qualquer associação desses elementos, adotada para identificar
produtos e serviços de um fornecedor específico”.
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Percebe-se que essas definições de marca englobam elementos verbais, como um
nome, termo, letra, palavra ou números e elementos gráficos, como um sinal, símbolo ou
desenho (NICKELS e WOOD, 1999).
Os elementos verbais são chamados de nome da marca e representam a parte da
marca que pode ser pronunciada, já os elementos gráficos são denominados logotipo,
representando a parte da marca que é reconhecível, mas não é pronunciável (AMA 1960 apud
PINHO, 1996).
Esses elementos apresentados nas concepções de marca frisam principalmente as
funções de identificação e diferenciação, porém, não são capazes de abranger todos os
significados por trás da marca. E apesar dos autores sobre o tema usarem definições de marca
parecidas com a da Associação Americana de Marketing (AMA), eles concordam que marca
não se resume a um nome ou símbolo identificador e diferenciador. É um conjunto de
significados, nos quais a pessoa pensa quando vê o nome/símbolo e associa a características
tangíveis e também intangíveis do produto ou serviço.
O conceito de marca da AMA, que postula que o nome do produto serve apenas
para identificá-lo ou diferenciá-lo de outros produtos, pode ser complementado pela definição
de Serralvo (2006), segundo a qual uma das funções da marca é ser uma referência também,
no momento da compra. Ao diferenciar produtos, a marca permite que o consumidor perceba
benefícios distintos entre diferentes produtos. Em outras palavras, a marca pode aumentar os
benefícios percebidos pelo consumidor e, por conseqüência, aumentar o valor percebido do
produto (TOLEDO, ET ALL, 2007).
Para Tavares (2008) o valor de uma marca decorre de sua capacidade de
proporcionar experiências para o seu consumidor, despertando sua preferência e lealdade.
Segundo o autor, em todas essas situações, o seu valor decorre da qualidade das relações que
estabelece com os seus respectivos mercados alvos e com os demais stakeholders. Apresenta
peculiaridades e desafios próprios para cada uma das situações em que é utilizada
(TAVARES, 2008).
Segundo Keller e Machado (2006), para fazer a distinção entre “marca” na
definição tradicional da AMA e “Marca” segundo uma visão mais ampla de significados,
alguns profissionais usam o “M maiúsculo” para o segundo tipo.
Kapferer (2003) conceitua marca como sendo uma memória atinente ao produto, a
lembrança acumulada das impressões extraídas pelo consumidor através de seu uso e de seu
desempenho e em um conceito a mais sobre o que a marca define.
.
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Marca é um sistema vivo composto de três elementos: um multissinal (nome,
identidade gráfica, símbolo), associado a um (ou mais) produto(s)/serviço(s), ao(s)
qual(is) é associada uma promessa de qualidade, segurança, e pertinência a um
universo. [...] (Kapferer, 2003, página 14)

Cita ainda o referido autor
Se para o jurista a marca é um símbolo que distingue a produção de uma empresa e
certifica sua origem, não adquirindo valor a não ser pelo registro e certificação, o
conceito de marca tem um sentido bem maior no mundo econômico [...]. A marca só
tem valor na medida em que esse símbolo adquire um significado exclusivo,
positivo, que se sobressai na mente do maior número de clientes (KAPFERER,
2003, página 21)

Calkins (2006), semelhante ao que foi dito por Kapferer (2004), também entende
a marca como uma perspectiva de leitura do produto e faz uma alusão a um prisma que reflete
percepções. Segundo este autor, o produto ou serviço possui características e atributos
funcionais definidos por suas especificações (tamanho, durabilidade, etc.), mas, é a marca que
tem capacidade de ampliar as percepções do consumidor sobre esse produto ou serviço.
2.6.3 Funções desempenhadas pela marca
Na medida em que permite diferentes significados, a marca pode então
desempenhar diferentes papéis, desde o mais básico de identificar objetos para facilitar a
escolha e diminuir o tempo gasto, chegando até a função de ajudar o consumidor a construir
sua identidade.
Segundo Kapferer (2003), são oito as funções desempenhadas pela marca: função
de referência, de praticidade, de garantia, de otimização, de personalização, de permanência,
hedonista e ética. Ainda segundo Kapferer (2003) pode-se agrupá-las conforme três diferentes
naturezas: identificação, redução do risco e satisfação.
O primeiro tipo de função, a de identificar, diz respeito à própria essência da
marca, é a função mais mecânica.
A marca serve tanto para informar a origem do produto/serviço, como para situálo em relação à produção setorial, de maneira que seja rapidamente encontrado no ponto de
venda, permitindo ganho de tempo e energia. Mas, a marca também significa a garantia de
encontrar uma qualidade estável em todos os lugares e a todo instante e isso significa a
redução do risco percebido.
Ainda, a marca pode ter a função de gerar satisfação para os consumidores de
diversas maneiras: através do vínculo criado ao longo do tempo que a torna familiar e íntima;
pelo seu próprio uso, que dá significado à imagem de seu usuário, podendo proporcionar
.
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status diferenciado; por sua estética, design e suas comunicações; e até pelo comportamento
responsável da marca nas suas relações com a sociedade.

2.6.4 Identidade da marca
A palavra “identidade” está ligada a características singulares pelas quais uma
pessoa é reconhecida. E assim como as pessoas possuem uma identidade (única), as marcas
também possuem a sua identidade.
Conforme Aaker e Joachimsthaler (2007), “identidade de marca é um conjunto de
associações de marca que o estrategista deseja criar ou manter.” Mas, além de ser singular, ou
seja, possuir um conjunto único de associações e atributos, a identidade de marca deve
também ser estratégica, o que significa que ela deve servir de orientação para ação e decisão
de seus gestores.
Diferente da imagem de marca, que diz respeito à maneira como um determinado
público decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, serviços, comunicações
etc. emitidas pela marca, a identidade de marca especifica o sentido, a concepção que a marca
tem de si mesma.
Assim sendo, a identidade precede a imagem. Pode-se dizer que a identidade está
relacionada ao conceito de emissão (ativa), pois é o conjunto de associações desenvolvidas
pela empresa, enquanto que a imagem está relacionada ao conceito de recepção (passiva),
uma vez que são as associações atuais percebidas pelo consumidor (KAPFERER, 2003).
Segundo Aaker (1996), a identidade de marca deve ser constituída como uma
plataforma - deve permanecer além do tempo, orientando os esforços e iniciativas de gestão
da marca -.
Reforçando esse pensamento, Kapferer (2003) afirma que “ela é como um fio
condutor para assegurar que irá se construir adequadamente, por sedimentação acumulada,
uma mesma e única marca”. Mas, para ser efetiva, além de representar o que a empresa pode
e irá entregar ao longo do tempo e de diferenciar a marca da concorrência, a identidade de
marca deve fazer sentido para o consumidor (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2007).

2.6.5 Imagem de marca

.
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Como observado anteriormente, a imagem de marca é como o consumidor
percebe a marca, ou seja, o conjunto de associações que ele armazenou na memória sobre
aquela marca (KELLER; MACHADO, 2006). Qualquer manifestação da marca - produtos,
serviços, comunicação, preço ou material no ponto de venda – podem gerar associações,
positivas ou negativas. Dessa forma, o conteúdo da marca é criado pelo acúmulo de tudo que
é memorizado pelo consumidor sobre suas ações.
Para cada estímulo da marca a que é exposto existem diversas associações, com
suas respectivas imagens na nossa memória. A marca Apple, por exemplo, possui diversas
associações, como Macintosh, educativa, divertida, criativa, legal, etc. (KELLER;
MACHADO, 2006).
Uma marca com fortes associações forma em torno de si o que denomina rede de
associações (AAKER, 1996), diversas idéias que se agrupam e se interligam de maneira
consistente. E é esse conjunto de associações coerentemente organizadas conectadas à marca
que formam a imagem de marca.
Analisando o termo “imagem”, ele reflete dois significados: o primeiro como
objeto material, representação física das coisas que se encontram a nossa volta (objetos e
produtos) e o segundo como representação mental, produto sintético e intangível da
imaginação individual. A imagem de marca está nesse segundo escopo, o psicológico - ela é a
projeção da marca no campo social (COSTA, 2004,) - e, portanto, pode ou não refletir a
realidade objetiva.
As associações evocadas pela imagem da marca podem ser tangíveis ou
intangíveis. A primeira diz respeito aos atributos funcionais, tais como desempenho do
produto, preço, garantia serviços e tecnologia, enquanto as associações intangíveis ou
emocionais são atributos como masculinidade, entusiasmo, confiança, diversão e eficiência.
Estes atributos garantem um maior reconhecimento das diferenças entre marcas importantes
de uma categoria e, portanto, causam maior impacto no comportamento do consumidor
(PINHO, 1996).
Uma empresa constrói uma imagem decorrente das impressões, quer sejam
positivas, neutras ou negativas, que cada um de seus públicos desenvolve a partir de contatos
com ela e de seu contexto no mercado. A imagem da marca é considerada a mais poderosa
ferramenta para o reconhecimento do produto, pois é impossível aos concorrentes usufruírem
a imagem positiva de uma marca específica (PINHO, 1996). Portanto, uma vez estabelecida
.

49

não pode ser copiada, exceto para benefício próprio. “Imagem de marca é um conjunto de
associações, usualmente organizadas de alguma forma significativa” (AAKER, 1996).

2.6.6 Percepção de marca
A percepção da marca é o produto de uma expressão gráfica (ela tem uma cara),
de uma expressão filosófica (ela tem alguma coisa a dizer) e de uma experiência (ela tem
alguma coisa a trocar). Cada um desses momentos remete à origem da marca e à
confiabilidade de seus propósitos. Por isso a imagem, o discurso e a ação devem fazer sentido
entre si, como membros de uma mesma família ética (Vieira, 2002).
Ainda, segundo Peruzzolo (2004), a percepção é relevante para todo processo
comunicacional, já que “a primeira é a mais fundamental condição para que aconteça a
relação de comunicação; é a percepção do diferente, que é por onde se traçam os limites do
comunicável e do não comunicável”
Por definição, percepção “é o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza
e interpreta a informação que recebe do ambiente” (Sheth ET AL, 2001), ou resumidamente, a
“percepção tem sido definida como sensações acrescidas de significados” (GADE, 1998).
Segundo Sheth ET AL (2001), o processo perceptual ocorre em três fases:
sensação, organização e interpretação. A sensação refere-se à atenção que audição, olfato, tato
e paladar. O objeto ou evento do ambiente é chamado de estímulo. A organização é a
classificação do estímulo percebido de acordo com as categorias semelhantes armazenadas na
memória. Nesta fase, por exemplo, o consumidor, ao experimentar um alimento, o classifica
como um tipo semelhante ou diferente de outros que ele já comeu.
Por falta de informações e impossibilidade dos clientes verificarem a real
qualidade do que estão consumindo, aspectos como tamanho, cor, design, preço, imagem da
marca são utilizados na escolha de um produto (GUILHOTO, 2001). Através de uma série de
pesquisas, as empresas buscam maneiras para entender quais são os consumidores, como eles
se encontram inseridos na sociedade e como eles decidem e consomem. Isso tudo para criar
produtos e serviços e comunicá-los de maneira que seja possível estabelecer vínculos entre a
empresa e seus consumidores (SILVA, 2004).
O interesse é descobrir como inculcar, melhor e recorrentemente, a preferência
por um determinado produto. Desse modo, ao passo que as pesquisas descobrem novos modos
de criar vínculos entre produtos e consumidores, o que elas fazem como ação prática é
.
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trabalhar as percepções em busca do estabelecimento de gostos, valores, hábitos e
preferências para que se consiga tornar cativo o consumidor (SILVA, 2004).
O objetivo desse tipo de comunicação vai muito além de especificar os atributos
de um determinado produto. Ela pretende mostrar ao consumidor quais são os conceitos que
estão por trás daquele produto e no que esse consumidor irá se transformar no momento em
que ele consumir o produto. De acordo com Fontenelle (2001), a marca utiliza elementos da
realidade para construir a sua imagem na mente de seu público e, num segundo momento, a
realidade social se refere à marca para se definir.

2.6.7 Lealdade da marca
O perfil, as características, as motivações e os interesses do consumidor sofrem todo
tipo de influências. Desde os aspectos sociais, demográficos, culturais, psicológicos e
situacionais, até importantes estímulos de marketing, envolvendo o produto, preço, praça e
promoção, afetam e impulsionam as atitudes e as ações dos indivíduos em suas decisões de
consumo. A lealdade á marca é uma das variáveis associada a ela. Nesse contexto Oliver
(1999) afirma:
A lealdade do consumidor tem sido apresentada por estudos atuais de marketing
como um fator central no desenvolvimento de relações e sua conquista pode
significar para as organizações uma vantagem competitiva, o que traz aos
profissionais de marketing a preocupação sobre as formas de conquistá-la. OLIVER
( 1999, p. 34)

Oliver (1999) propõe que a lealdade do consumidor siga uma hierarquia que se
inicia no nível cognitivo, seguindo pelo sentido afetivo, conativo e finalmente, no sentido
comportamental caracterizado por um estado de inércia, ou a ação de compra propriamente
dita. Apesar de existir uma hierarquia entre os níveis de lealdade, cada nível é um construto
independente com antecedentes distintos, conforme sugere Oliver (1999) e Mc Mullan e
Gilmore (2003) representado no QUADRO 3.
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QUADRO 3 – Níveis de Lealdade. Adaptação do quadro das fases da lealdade e suas
vulnerabilidades
Estágio

Identificação

Cognitivo

Lealdade à informação tais Acessibilidade
como preço,
Confiança
características e outros.
Centralidade
Clareza
Lealdade ao vínculo: “Eu Emoções
compro o produto/serviço Humor
porque eu gosto dele”.
Satisfação
Ser especial
Lealdade à intenção:
Custos de saída
“Estou comprometido em Riscos associados á
comprar o
mudança
produto/serviço”
Lealdade à ação de inércia Inércia
Riscos associados á
e a transposição de
obstáculos
mudança

Afetivo

Conativo

Ação de compra

Antecedentes

Vulnerabilidade
Custo
Benefícios
Qualidade
Insatisfação
Persuasão
Experimentação
Persuasão
Experimentação
Persuasão
Experimentação

Fonte: OLIVER (1999) e Mc Mullan e Gilmore (2003).
2.6.8 Posicionamento de marca
O posicionamento de uma marca, segundo Aaker ( 1998) se refere a como as
pessoas percebem a mesma e é “estreitamente relacionado ao conceito de imagem e
associação.”
Para Kotler e Keller (2006), “posicionamento é a ação de projetar o produto e a
imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo”.
O objetivo é posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de maximizar a
vantagem potencial da empresa. a. Um bom posicionamento de marca ajuda a
orientar a estratégia de marketing, esclarecendo a essência da marca, que objetivos
ela ajuda a alcançar e como o faz de maneira inconfundível. (KOTLER; KELLER,
2006, p. 305).

E para Kapferer (2003), “posicionamento é uma forma de evidenciar para o
público as características distintivas e motivadoras da marca em relação à concorrência”,
nesse contexto, o autor afirma que o posicionamento enfatiza as características distintivas que
fazem uma marca diferente de seus competidores e atraente para o público.
Para Martins (2001) um posicionamento de sucesso ocorre quando o consumidor
está satisfeito com resultados que o produto proporciona. De maneira geral, para elaborar um
posicionamento de marca, a empresa pode escolher entre três níveis: o baseado em atributos
do produto, em benefícios desejáveis e o em crenças e valores (KOTLER e ARMSTRONG,
.
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2007). Torna-se imprescindível posicionamento de marcas para desenvolver bons produtos e
serviços para atender ao consumidor que está cada vez mais exigente.
Tavares (2008) ressalta que o posicionamento de marca é um valor externo ao
negócio, que repousa na mente dos consumidores. Ao mesmo tempo, o capital primário, um
recurso estratégico, um ativo, um valor, que como tal precisa ser gerido.
No próximo capítulo será apresentado um breve histórico sobre o programa das
hortas comunitárias de Sete Lagoas -MG e também sobre a instituição financeira em questão.

.
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3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS
No capítulo em questão será levantada um pouco da história e importância da
instituição ora estudada e também um histórico e quadro atual do projeto das hortas
comunitárias do município de Sete Lagoas-MG.

3.1 Caracterização da instituição financeira
Para melhor delineamento deste trabalho, será relatado a seguir, de forma sintética
, a historia da empresa, objeto da pesquisa.
De acordo com o site da empresa, o Banco Beta, baseado em seus valores, seu
histórico e no ambiente competitivo, sempre esteve envolvido na historia brasileira, desde sua
fundação em 1808, sendo parte da cultura nacional. O banco Beta é regulado pela lei 6404/76
e resolução CMN 2099/94.
De acordo com Wikipédia (2011) o Banco Beta, é uma empresa de economia
mista, com participação da União brasileira em 68,7% das ações. Juntamente com a Caixa
Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco da
Amazônia e o Banco do Nordeste, o Banco Beta é um dos cinco bancos estatais do governo
brasileiro (WIKIPÉDIA 2011).
O banco passou por várias fases de remodelação, dentre elas, o processo de
enxugamento que ocorreu a partir de 1985 devido aos diversos planos econômicos, para
ajustar sua estrutura de funcionamento através do Programa de Desligamento Voluntário.
Esse programa reduziu em 38% o quadro de pessoal, no ano de 1997.
Atualmente, tem mais de 116 mil funcionários. Dentre os seus principais
concorrentes, destacam-se o Banco Itaú , o Banco HSBC, o Banco Bradesco e o Banco
Santander.
De forma a aumentar sua presença no mercado de crédito, o Banco Beta ampliou
sua atuação por meio de novos produtos e serviços, tais como a criação da BBeta
Consórcios e do Banco Popular do Brasil (BPB).
Segundo o site do banco, são 12.382 pontos de atendimento distribuídos por todo
o Brasil, sendo 4.984 agências e 43.942 terminais de auto-atendimento, realizando em tempo
real todos os serviços e operações bancárias. 95% das agências contam com salas de AutoAtendimento que funcionam além do expediente bancário (www.bb.com.br).
.
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Foi o primeiro banco a ganhar o certificado ISO 9002 em análise de crédito e a
oferecer acesso gratuito limitado á internet.

QUADRO 4 - Banco Beta em números
Banco Beta em números
Colaboradores
Funcionários
Estagiários
Rede de Distribuição – País
Agências
Outros
Rede de Distribuição – Exterior
Agencias
Outros
Terminais de Auto-Atendimento

Contas Correntes (em mil)
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Adm. de Recursos de Terceiros (R$ bilhões)

116.370

116.241
10.129
18.284
4.984
13.300
45
13
32
43942
34920
32695
2225
344,9

Fonte: Disponível em: <http://www.bb.com.br>. Acesso em: maio, 2011.

Banco Beta foi o primeiro banco a operar no País e, hoje, é a maior instituição
financeira do Brasil.

3.2 O projeto das Hortas Comunitárias
De acordo com Fernandes (2009) o projeto Hortas Comunitárias Urbanas, foi
criado em 1982. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) e o Programa Estadual de
Alimentação Escolar. A primeira horta foi criada no bairro Manoa, incluindo 35 famílias que
integraram o projeto. Em 1984 foi implantada a segunda horta, esta atendendo a 97 famílias
no bairro Vapabuçu. A terceira horta só foi implantada 13 anos mais tarde no bairro Nova
Cidade, sob área de servidão da CEMIG, esta atendendo mais 60 famílias.
Em 1998 a horta do Manoa (primeira horta implantada) foi extinta devido à
necessidade de construção de uma avenida no local, sendo as 35 famílias existentes no local,
.
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transferidas para a horta do bairro JK. O número de famílias atendidas então dobrou sendo
que no bairro JK o número de famílias atendidas chegou ao número de 70.
(http://metropolionline.com.br).
De acordo com a prefeitura de Sete Lagoas, a implantação da horta comunitária
Cidade de Deus deu-se em 2001, em um terreno cedido pela prefeitura, com um atendimento
previsto para 32 famílias (www.setelagoas.mg.gov.br) .
A Horta São Paulo, também localizada em terreno cedido pela Prefeitura abrange
um total de 12 famílias (www.setelagoas.mg.gov.br).
Em 2009 a Central de Associações dos Produtores das Hortas Comunitárias
Urbanas de Sete Lagoas – Central HCU, sociedade civil de direito privado, sem fins
lucrativos foi declarada pelo município como sendo de utilidade pública ao município de Sete
Lagoas (www.setelagoas.mg.gov.br) .
O programa visa contribuir para a inclusão social de produtores urbanos nas
hortas comunitárias, para garantir segurança alimentar e nutricional, geração de ocupação,
renda e inserção no mercado. Nas hortas, o espaço cedido aos agricultores é dividido em
quadras, que podem variar entre 240 e 360m². Hoje, a Prefeitura Municipal conta com
parceiros de peso que ajudam a desenvolver o trabalho realizado nas hortas comunitárias,
casos da EMBRAPA, EMATER, IMOS e Banco Beta 3.)
Para ser admitida no projeto, a família passa por uma avaliação, que inclui
entrevista com assistente social, emissão de laudo para a Prefeitura e para a Associação de
Produtores da Horta Comunitária escolhida. Após aprovação – a família não pode ter outra
fonte de renda, a princípio (pelo menos , formalmente) -, cada família recebe uma área de
360 metros quadrados. A Prefeitura disponibiliza o cercamento da área, água tratada com
reservatório, sementes para a primeira produção e transporte para as feiras livres. Podem ser
plantadas quaisquer hortaliças, normalmente são mais de 20 espécies.
Há, no entanto, alguns obstáculos. A produção de Sete Lagoas já excede a
demanda do município. De cada 16 canteiros que compõem a área de uma horta, uma é
destinada ao abastecimento da merenda escolar. O restante pode ser comercializado pela
família livremente. Com um volume grande de hortaliças produzidas – no ano passado foram
30 toneladas -, os produtores enfrentam agora o desafio de buscar novos mercados. As
famílias optam por usar a criatividade para comercializarem o excedente. Por exemplo,

3
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fornecem a produção para centros como Belo Horizonte ou mesmo estabelecem contratos
com restaurantes.
Destaque deve ser dado a atuação específica de cada parceiro dentro do projeto
em questão, sendo: A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas faz o cadastramento e o
levantamento á respeito das condições de vida dos candidatos, disponibiliza os terrenos,
através de cessão e organiza a distribuição de hortaliças para o projeto de merenda escolar do
município.
Já a EMATER, através de seus técnicos, oferece suporte nas hortas e distribui
sementes para o plantio das hortaliças.
O Banco Beta além de oferecer linhas de crédito com juros diferenciados para
os participantes das hortas, disponibiliza o programa próprio de alfabetização para os
participantes e busca arregimentar novas parcerias para melhorar as condições de
profissionalização dos participantes do projeto.

.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada em um estudo científico é parte fundamental da pesquisa,
pois define a forma como o estudo vai se desenvolver determina e justifica o caminho a ser
seguido e garante a confiabilidade dos resultados.
Pretendeu-se neste capítulo, descrever os procedimentos metodológicos sendo os
seguintes aspectos abordados: tipo e método de pesquisa, procedimento de coleta de dados,
abordagem e tamanho da amostra.
Ressalta-se que o nome da instituição financeira utilizado no pesquisa – BANCO
BETA – é um nome fictício, utilizado para preservar o sigilo quanto aos dados da instituição
pesquisada.

4. 1 Tipo de pesquisa e método
Segundo Vergara (2000) entre as várias formas de se classificar uma pesquisa, há
dois critérios básicos propostos pela autora, que é quanto aos fins e quanto aos meios.
Este estudo, em particular, pode ser classificado quanto aos fins como aplicado
uma vez que busca um resultado bastante específico: identificar se a inserção no projeto das
hortas comunitárias de Sete Lagoas gerou ou não reflexos positivos para a marca Banco Beta
junto à população diretamente envolvida, no contexto da responsabilidade social e
conseqüentemente a possibilidade de valorização da marca Banco Beta.
Para esta pesquisa a melhor classificação, quanto aos meios, é como estudo de
caso. A definição deste tipo de pesquisa apresentada por Vergara (2000) confirma esta
classificação, de estudo de caso. O “estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades,
entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão
público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento.
Pode ou não ser realizado no campo”.
A pesquisa realizada foi do tipo descritiva, por descrever as características de grupos
relevantes de consumidores, indicar percentualmente uma dada população, apontar as
percepções dos entrevistados acerca de um produto ou serviço e sugerir possíveis relações
entre as variáveis analisadas. O estudo é caracterizado como transversal único, no qual se
.
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seleciona apenas uma amostra da população-alvo, sendo as informações obtidas somente uma
vez.
O desenvolvimento dessa pesquisa constituiu-se de uma análise quantitativa
elaborada por meio de um questionário semi-estruturado.
Dentro de um universo de 312 famílias atendidas pelo projeto foram entrevistadas
101 utilizando-se o critério de acessibilidade.

4.2 Procedimentos de coleta de dados

4.2.1 Universo da Pesquisa
A pesquisa foi realizada na cidade de Sete Lagoas-MG , em seis bairros
distintos ( JK, Barreiro, Vapabuçu, Nova Cidade, Montreal e Cidade de Deus ), com pessoas
escolhidas de forma aleatória, seguindo critérios previamente estipulados. Participaram da
pesquisa pessoas enquadradas como sendo de baixa renda, de ambos os sexos, com níveis de
escolaridade predominantemente baixo ( a maioria primário completo ou incompleto) e
também com diferentes estados civis (solteiros, casados, viúvos, divorciados).
Foram excluídas da pesquisa, as pessoas que afirmaram não serem cadastrados
na Prefeitura como responsáveis pela gleba em suas respectivas hortas.

4.3 Perfil da Amostra
O perfil da amostra seguiu critérios previamente elaborados e determinados da
seguinte maneira em forma:

•

parte direcionada a integrantes das hortas que já estão sendo atendidos/beneficiados

pelo projeto
•

parte restante direcionada a integrantes das hortas onde ainda o projeto não se

solidificou/concretizou na totalidade.
O objetivo da diferenciação foi detectar se há discrepância de percepção dentre
aqueles que participam do projeto há mais tempo e aqueles que estão iniciando no projeto.

.
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4.4 Cálculo do tamanho da amostra
Aproximando a seleção utilizada por uma seleção por amostragem aleatória
simples, a margem de erro "global" resultante, conforme proposto por SOARES E FARIA
(2003), é de cerca de 10,0% (FIG. 5).

n0 =

z 2 PQ
d2

Cálculo do tamanho da amostra por seleção Aleatória Simples
Onde:
•

O valor d refere-se à margem de erro.

•

P é a estimativa preliminar da proporção de interesse e Q = 1-P. Devido à

insuficiência preliminar de estimativa para as proporções desejadas, o produto PQ foi
substituído pelo seu valor máximo: 0,25.
•

O valor de z refere-se a um valor da curva normal e está intimamente ligado ao

intervalo de confiança desejado. No presente caso, usou-se um intervalo de confiança de 95%,
cujo valor correspondente a esta área, na curva normal, é de 1,96.
•

n0 é o tamanho preliminar da amostra.
É importante observar que em nenhum momento foi utilizado o tamanho da

população alvo neste cálculo. Na verdade, SOARES (2003) propõem que a influência do
tamanho da população é verificada na fórmula de correção para universos que podem ser
considerados finitos (FIG. 6).
Na presente situação o universo foi considerado finito já que existem apenas 312
famílias. Através da utilização da fórmula de correção obtém-se o valor "matemático"
definitivo do tamanho da amostra na situação considerada anteriormente.
n=

n0
n
1+ 0
N

Fórmula de Correção para o Tamanho da Amostra
Onde:
.
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n0 é o tamanho da amostra calculado através da fórmula apresentada na FIG. 6 e N é o
tamanho do universo (desconhecido). Através de um processo inverso, pode-se encontrar a
margem de erro do estudo que é de 8,5%.

Os resultados encontrados são apresentados em forma de tabelas e gráficos,
utilizando-se de estatística descritiva. Para comparação dos resultados entre as tabelas e
gráficos será utilizada uma técnica intitulada CHAID (Chi-Square Automatic Interaction
Detector).
Tal técnica (proposta por Kass, 1980) permite avaliar o relacionamento entre uma
variável dependente e outras em nível categórico ou contínuo e o resultado é apresentado em
forma de árvore onde são apresentadas as variáveis preditoras que mais estejam associadas à
variável dependente.
Os subconjuntos resultantes apresentam uma maior homogeneidade internamente
em relação à variável dependente e com a maior heterogeneidade possível entre os
subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou agrupamento utilizados nessa técnica serão
fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem significativa diferença ao se utilizar o teste
qui-quadrado (ao nível de 5%), o que significa na prática na rejeição da Hipótese H0 no teste
de hipóteses a seguir:
H0: as duas variáveis são independentes
Ha: existe relação entre as duas variáveis
Para obtenção de todos os resultados foi utilizado o software SPSS (Statistical
Package for Social Science) versão 18.0.
Para verificar se existe relação entre o tempo no qual o entrevistado participa
do programa e a relação que ele possui com o Banco Beta, foi utilizada uma técnica intitulada
CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector).
Tal técnica (proposta por Kass, 1980) permite avaliar o relacionamento entre
uma variável dependente e outras em nível categórico ou contínuo e o resultado é apresentado
em forma de árvore onde são apresentadas as variáveis preditoras que mais estejam associadas
à variável dependente.
A partir dos critérios adotados foram entrevistados 101 participantes do
prejeto.

4.5 Elaboração do Instrumento de Coleta de Dados
.
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Para coletar os dados foi elaborado um questionário contendo 14 questões
estruturadas do tipo múltipla escolha, dicotômica e em escalas. Segundo Malhotra (2006),
questões estruturadas oferecem a vantagem de reduzir a interferência do entrevistador, além
facilitar o preenchimento do questionário.
Mattar (2001) considera que questões do tipo múltipla escolha são aquelas nas
quais os respondentes optam por quantas opções quiserem, ou por um número limitado de
opções que julguem adequadas, podendo ser também apenas uma, nesse caso denominada de
escolha única. Já questões dicotômicas ocorrem quando as perguntas possuem respostas
fechadas que apresentam apenas duas opções de respostas, tais como sim/não,
concordo/discordo.
Ainda segundo Mattar (2001), perguntas com respostas dicotômicas possuem
como vantagens a facilidade de aplicar, processar e analisar, além de apresentarem pouca
possibilidade de erro. Apresentam, como principal limitação, a possibilidade de uso de
recursos estatísticos. Dentre as opções de escalas utilizou-se a Escala Likert que, de acordo
com Mattar (2001), consiste em escalas somatórias para medir atitudes, apresentando como
principal vantagem, uma significativa precisão quanto à opinião do respondente em relação a
cada afirmação feita.
No instrumento de coleta de dados aplicado foram elaboradas perguntas
visando obter os três tipos de informações possíveis, conforme apresentado por Malhotra
(2006): começou-se com questões visando informações básicas, que estão diretamente
relacionadas com o problema de pesquisa (fatores que impulsionaram a participação no
projeto, a participação no projeto e reflexos sobre a marca do banco, avaliação de alteração
nas condições de vida após inserção no projeto) e, em seguida, colocou-se perguntas com foco
nas informações de classificação, que envolvem as características socioeconômicas e
demográficas, adotando-se para isso a classificação do Critério Brasil4. Por último,
pesquisaram-se informações de identificação, que se referem ao nome, endereço e número de
telefone do respondente, utilizadas na checagem dos questionários, como estratégia de
controle do trabalho de campo.
4

O Critério de Classificação Econômica Brasil, tem como função estimar o poder de compra das pessoas e
famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”. É
calculado considerando-se o número de eletrodomésticos que o respondente possui em casa, bem como o nível
de escolaridade do chefe de família. Cada um desses itens recebe pontuações específicas, sendo a somatória
dessas o indicador da classe sócio-econômica.
.
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4.6 Procedimento de Coleta de Dados
Foram realizadas aplicações pessoais de questionários com os participantes do
projeto das Hortas Comunitárias de Sete Lagoas - MG, tendo como filtro de pesquisa os
seguintes critérios: as pessoas entrevistadas deveriam ser as mesmas cadastradas como
responsáveis pelo canteiro da horta e o tempo de participação das mesmas no projeto. A
pesquisa ocorreu entre os meses de Maio e Junho de 2011 em bairros da cidade de Sete
Lagoas onde se localizam as referidas hortas.
Inicialmente o prazo previsto para conclusão da pesquisa foi de 20 dias sendo que o
mesmo foi dilatado por mais 20 dias tendo em vista a dificuldade de encontrar pessoas novas
para aplicar o questionário.
Por receio de terem tais dados divulgados, principalmente junto ao fisco, ou mesmo de
a

pesquisa

poder

ter

algum

fundo

punitivo,

dependendo

das

respostas

dadas

(desenquadramento como baixa renda, o que os excluiria do projeto) ou mesmo o fato de
alguns serem “analfabetos funcionais” e terem muita dificuldade de compreensão, vários
foram os que tiveram receio e se recusaram a respondê-la. Daí, o número de 101 famílias
entrevistadas.
Todos os questionários foram revisados para conferir se as questões haviam sido
preenchidas corretamente.

4.7 Análise Crítica e Tabulação dos Dados
O tratamento dos dados foi realizado através da análise descritiva, por meio do
aplicativo SPSS, Versão 18.0 e a análise de dados foi realizada com o suporte técnico do
Instituto de Pesquisa Gauss Estatística e Mercado.

.
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa realizada contemplando os
tópicos de acordo com determinada questão correspondente e , também seguindo a ordem dos
objetivos específicos determinados para o presente trabalho. A apresentação dos resultados irá
anteceder a tabela ou gráfico correspondente.

5.1 Caracterização dos componentes e do projeto do programa das hortas comunitárias
Inicialmente, procurou-se identificar as pessoas que responderam o questionário,
destacando características como: pessoas do domicilio, estado civil, renda, escolaridade e
classe sócio-econômica o que nos leva a atender o objetivo específico de levantar
características dos componentes do programa e do projeto das hortas comunitárias.

5.1.1 Pessoas Residentes no domicilio
O número de entrevistados que moram sozinhos atingiu um percentual de 5%%,
seguidos por aqueles que moram com mais uma pessoa perfazendo um percentual de 18%.
Este percentual se repete para as famílias que são compostas por três moradores (GRÁFICO
1).
Ademais, 58% dos entrevistados moram em residências com quatro ou mais
pessoas, sendo que 25% residem em locais com quatro pessoas, incluindo o entrevistado e o
maior índice – 33 % - são de famílias que possuem cinco ou mais pessoas habitando a
residência.

.
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GRÁFICO 1 – Número de pessoas que moram na residência (contando com o entrevistado)
Fonte: Dados da pesquisa

5.1.2

Estado Civil
Em relação ao estado civil ( GRAFICO 2) verifica-se que 56% dos entrevistados

são casados, 21% são solteiros e 12% mantêm união estável, isto é, vivem juntos há mais de 5
anos e 11% são viúvos.

GRÁFICO 2 – Estado Civil
.
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Fonte: Dados da pesquisa

5.1.3

Faixa de Renda Familiar
No que tange a renda familiar, observa-se uma renda inferior a R$1194,00 em

85% das residências – TABELA 1 -.
40% dos entrevistados possuem uma renda familiar de R$465 a R$726,00. Já 45%
possuem renda familiar de R$727,00 a R$1.194,00, 13% tem a referida renda entre
R$1.195,00a R$ 2.013,00 e 1 % ganha de R$2.014,00 a R$3.480,00.

TABELA 1 – Faixa de renda familiar
Questões
De R$ 465,00 a R$ 726,00
De R$ 727,00 a R$ 1194,00
De R$ 1195,00 a R$ 2013,00
De R$ 2014,00 a R$ 3480,00
NR
Total

Fonte: Dados da pesquisa

GRÁFICO 3 – Faixa de renda familiar
Fonte: Dados da pesquisa

.

Freqüência
40
45
13
1
1
100

Percentual
40,0%
45,0%
13,0%
1,0%
1,0%
100,0%
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5.1.4

Grau de escolaridade
Em relação ao grau de escolaridade, a baixa escolaridade atinge metade dos

entrevistados que, ou é analfabeta ou possui primário incompleto, 38% possuem o primário
completo ou o ginasial incompleto. Já 10% possuem o ginasial completo ou o colegial
incompleto, sendo que 2% possuem o segundo grau completo ou superior incompleto
(GRÁFICO 4).

GRÁFICO 4 – Grau de escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa

5.1.5

Classe Sócio Econômica
A classe sócio econômica tem por base o Critério de Classificação Brasil, é

prioritariamente formada pela classe D. Dos entrevistados, 1% pertence à classe B2, 14% a
classe C1, 23% pertence à classe C2, 61% pertence à classe sócio econômica D e 1% pertence
à classe E (GRÁFICO 5).
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GRÁFICO 5 – Classe Sócio Econômica
Fonte: Dados da pesquisa

5.1.6 Tempo de participação no programa das hortas comunitárias
A amostra contempla tanto entrevistados com pouco tempo de participação – até
dois anos – assim como entrevistados com maior tempo de participação no programa - acima
de dois anos -. O GRÁF.6 mostra que a maior percentual (30%) se encontra concentrada
naqueles que tem entre 3 a 5 anos de participação no projeto, (21%) de 6 a 10 anos, (20%) de
1 a 2 anos, (18%) há mais de 10 anos e ( 11%) há menos de 1 ano (GRÁFICO 6).

.

68

GRÁFICO 6 – Quanto tempo participa do programa Horta Comunitária de Sete Lagoas?
Fonte: Dados da pesquisa

5.1.7 Distribuição dos entrevistados de acordo com a localização das hortas
O projeto Hortas Comunitárias Urbanas é composto por sete hortas comunitáriasJK, Cidade de Deus, Nova Cidade, Barreiro, Vapabuçu, Canadá e São Paulo -.
O maior contingente de entrevistados está na Horta JK, sendo que 41% dos
entrevistados fazem parte da referida horta (41,0%); 18% dos entrevistados provêm da horta
Cidade de Deus sendo que o mesmo percentual de entrevistas foi feitas na horta Nova Cidade.
Já a horta Barreiro forneceu 15% dos entrevistados enquanto as hortas Vapabuçu,
Canadá e São Paulo forneceram respectivamente um percentual de entrevistados de 4%, 3% e
1%.

.
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TABELA 2 – Hortas
Questões
JK
Cidade de Deus
Nova Cidade
Barreiro
Vapabuçu
Canadá
São Paulo
Total

Freqüência

Percentual

41
18
18
15
4
3
1
100

41,0%
18,0%
18,0%
15,0%
4,0%
3,0%
1,0%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

Até a TAB. 2 apresentaram-se questões que forneceram a caracterização dos
componentes e do projeto das hortas comunitárias.
De maneira geral, a maioria reside em casas com quatro ou mais ocupantes, sendo
que a maioria dos integrantes é casado ou está na constância de união estável ( juntos a mais
de cinco anos).
A faixa de renda familiar varia de R$465,00 a R$1.194,00 sendo que analisando
os dados apresentados percebe-se que de maneira geral os componentes são pessoas
enquadradas na sua maioria nas classes C2 e D.
Quanto ao grau de escolaridade predomina a baixa escolaridade, sendo que 88%
possuem escolaridade que varia entre analfabetos àqueles que possuem o ginasial incompleto.
No tocante aos aspectos do levantamento de dados do projeto em si, destaque é
dado àqueles que participam do projeto a mais de três anos, sendo este o perfil preponderante
dentre os entrevistados.
Com relação à distribuição dos entrevistados de acordo com a localização das
hortas, percebe-se um maior número de entrevistas, respectivamente, nas hortas JK, Cidade de
Deus e Nova Cidade.
A partir do próximo tópico, serão apresentados os resultados referentes aos fatores
que impulsionaram os entrevistados a participarem do projeto das Hortas Comunitárias.

5.2

.

Fatores que impulsionaram os entrevistados a participarem do projeto
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Dentre os objetivos citados no estudo, conhecer os fatores que impulsionaram as
famílias a participarem no referido projeto em Sete Lagoas é um deles e foi verificado que o
principal fator motivador para que o entrevistado participasse do programa Hortas
Comunitárias foi a necessidade de complementar a renda.

5.2.1 Motivo principal que levou a participar do programa Horta Comunitária
De fato, o aspecto econômico, seja para complemento de renda ou mesmo para
renda principal, foi o motivador de quase a totalidade dos entrevistados (95%) - (TAB. 8)-.

GRÁFICO 7 – Motivo principal que o levou a participar do programa Horta Comunitária
Fonte: Dados da pesquisa

5.2.2 Peso de fatores na escolha de participar do programa
Dentre os parceiros do projeto, quem mais se destacou com o maior índice de
relevância para os entrevistados foi a EMATER sendo que 69% dos entrevistados salientaram
uma grande ou extrema importância como fator na escolha do programa a participação da
referida instituição.
Já o Banco Beta teve o maior índice de nenhuma influência para participação no
projeto: 60% (nenhuma/indiferente).

.
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Nota-se que o projeto, mesmo advindo de uma parceria entre a Prefeitura de Sete
Lagoas, a EMATER e o Banco Beta, ou seja, empresas que se associaram para promover a
responsabilidade social, na visão dos entrevistados e com relação aos fatores que os
impulsionaram a participar do projeto, demonstram o peso que cada uma das instituições
referidas teve como fator motivacional de inserção.
Autores como Zadek (1998), Caetano e Fistarol (2004), Ashley ( 2006) e o
BNDES (2000) destacam a importância que as parcerias entre empresas assumem no contexto
atual das práticas socialmente responsáveis.
Ademais, Machado Filho (2002) salienta a necessidade de a cada dia mais as
empresas estarem envolvidas em práticas que melhorem o ambiente social, o que fica
claramente corroborado pela parceria estabelecida no projeto em questão.

TABELA 3 – Peso de fatores na escolha de participar do programa
Questões
Desemprego
A condição financeira
vivida pela família
O apoio da prefeitura ao
projeto
Participação do Banco do
Beta no projeto
Acompanhamento técnico
da EMATER
Fonte: Dados da pesquisa

Nenhuma Pequena Indiferente Grande Extrema

Total

11,0%

89,0%

100,0%

2,0%

7,0%

91,0%

100,0%

6,0%

30,0%

5,0%

12,0%

47,0%

100,0%

36,0%

8,0%

24,0%

10,0%

22,0%

100,0%

2,0%

20,0%

9,0%

20,0%

49,0%

100,0%

Observou-se que a participação do Banco Beta no projeto, basicamente não
influiu na escolha de participação no programa. Como pode ser verificado nas TAB. 2 e 3,
aspectos econômicos foram preponderantes para a decisão da família de participar do projeto.
No tópico seguinte serão apresentados os quesitos que atendem ao objetivo de
relatar como essas famílias se auto-avaliam face suas situações anteriores ao programa e pós
adesão. Serão analisados aspectos pertinentes à qualidade de alimentação, moradia, vestuário,
bens de consumo, saúde e relações financeiras.

5.3

Auto-avaliação dos entrevistados face suas situações anteriores ao programa e pós
adesão

.

72

A TAB. 4 indica que a grande maioria dos itens relacionados à qualidade de vida
das famílias apresentou melhoria depois da entrada das mesmas no projeto.

•

Alimentação
Notadamente, aspectos ligados à alimentação possuem destaque (quase a
totalidade indicou melhorias). 99% dos entrevistados declararam que após a inserção no
projeto passaram a ter a possibilidade de realizar no mínimo 3 refeições por dia (café da
manhã, almoço e janta) e possibilidade ter uma alimentação balanceada (Arroz, feijão, carne,
verduras, frutas, etc.), sendo que 1% declarou não ter nem melhorado nem piorado em tais
quesitos.

•

Vestuário e bens de consumo
As condições de adquirirem um melhor vestuário obteve um índice de 96% dentre
os entrevistados e para 88,9% facilitou a possibilidade de ter em sua residência televisão,
geladeira, fogão, sendo que 11,1% alegou não haver piora nem melhora neste quesito.

•

Saúde
Para 91,9%, melhorou o fator de terem dinheiro para compra de medicamentos,
sendo que no quesito saúde 1% alegou piora na situação, dos outros 99%, 81,8 percebeu
melhora e 17,2 permaneceram nas mesmas condições anteriores a inserção no projeto. 42,4%
já possuíam plano de saúde antes e 57,6% veio a adquirir condições de participarem após
inclusão no projeto.

•

Moradia
Dentre as três perguntas que se referiram ao aspecto moradia aquele que
apresentou o melhor índice de melhoria após a entrada no projeto foi o de ter possibilidade de
melhorar a qualidade da residência, por exemplo: colocar piso em cerâmica, paredes pintadas
e rebocadas, rede de esgoto, etc., sendo que houve índice de crescimento de possibilidade para
83,8% dos entrevistados. Logo em seguida, a pergunta - possibilidade de ter água encanada,
.
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luz e telefone em sua residência – apresentou o segundo melhor percentual de melhoria:
78,8%.
Já o item possibilidade de ter um imóvel próprio denotou melhora para 41,4% dos
entrevistados sendo que para 58,6% não houve melhora nem piora neste aspecto.

•

Relações Financeiras
Para 41,4% dos entrevistados a condição de fazer financiamentos em bancos e
honrar pagamento das parcelas melhorou, sendo que para os demais a situação permaneceu
como antes. No que tange ao fato de melhoria nas condições de ter uma conta em banco e
terem condições de guardar suas economias, 32,3% e 29,3% respectivamente perceberam
crescimento quanto aos aspectos levantados.
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TABELA 4 – Avaliação de aspectos da vida familiar antes e depois da entrada no projeto
Melhorou

Não
melhorou
nem
piorou

Ter a possibilidade de realizar no mínimo 3 refeições por dia (café da manhã,
almoço e janta)

99,0%

1,0%

100,0%

Possibilidade ter uma alimentação balanceada (Arroz, feijão, carne, verduras, frutas,
etc.)

99,0%

1,0%

100,0%

Investimento em vestuário (Comprar roupas novas)

96,0%

4,0%

100,0%

Ter dinheiro para compra de medicamentos

91,9%

8,1%

100,0%

Facilidade de ter em sua residência televisão, geladeira, fogão

88,9%

11,1%

100,0%

Possibilidade de melhorar a qualidade da residência, por exemplo: colocar piso em
cerâmica, paredes pintas e rebocadas, rede de esgoto, etc.

83,8%

16,2%

100,0%

Saúde da família

81,8%

17,2%

Possibilidade de ter água encanada, luz e telefone em sua residência

78,8%

21,2%

100,0%

Ter um plano de saúde

57,6%

42,4%

100,0%

Possibilidade de ter um imóvel próprio

48,5%

50,5%

Fazer financiamento em bancos e honrar pagamento das parcelas

41,4%

58,6%

100,0%

Ter uma conta em banco

32,3%

67,7%

100,0%

Ter condições de guardar suas economias

29,3%

69,7%

Questões

Fonte: Dados da pesquisa

.

Piorou

1,0%

1,0%

1,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%
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5.3.1 Grau de concordância com frases
A TAB. 5 mostra que a maioria dos entrevistados considera justo que os
produtores tenham que doar parte de sua produção para as escolas (95%) e existe também um
total alinhamento da visão dos participantes com o objetivo do projeto: 100% concordam que
a horta tem como objetivo melhorar a qualidade dos alimentos consumidos pela população.
A TAB. 5 reforça o aspecto de que a responsabilidade social aplicada de forma
correta, não só pode trazer benefícios à população diretamente atingida pelo projeto como
também pode beneficiar a toda uma comunidade.

TABELA 5 – Grau de concordância com frases
Questões
O projeto horta comunitária tem
como um de seus objetivos melhor a
qualidade dos alimentos consumidos
pela população
Considero justo que os produtores
tenham que doar parte de sua
produção às escolas

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Nem
concordo
nem
discordo

Concordo
parcialmente

2,0%

3,0%

Concordo
Totalmente

Total

100,0%

100,0%

95,0%

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Para avaliar o impacto na vida da família antes e depois de entrarem no projeto
Horta Comunitária, de maneira geral, foi atribuído o código “-1” para o item onde o
respondente avaliou que a situação piorou, “0” para onde a situação permaneceu inalterada e
“1” para onde a situação melhorou. Ao final foi obtido o somatório dos 13 itens que compõem
o bloco de avaliação, constituindo uma variável intitulada Benefícios. Quanto maior o valor
dessa variável, maio o nível de benefício percebido pelo respondente.
Como pode ser observado na TAB.6 em todas as situações existiram melhora em
algum aspecto da vida das famílias entrevistadas, visto que o menor índice observado foi 3,5.
Caso não existisse nenhum benefício, o índice seria igual a zero e ainda caso prevalecessem
pioras na situação da família, o índice seria negativo. A média geral de benefícios pode ser
considerada alta (9,6) diante da extensão da escala (que possui o valor 13 como máximo).

.
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TABELA 6 – Estatística Descritiva para Benefícios

Benefícios

N

Mínimo

Máximo

Média

99

3,5

13,0

9,6

Desvio
Padrão
2,0

Fonte: Dados da pesquisa
Com o intuito de verificar a existência de diferença significativa entre as hortas
mais novas e as mais antigas no que tange ao benefício percebido, foi realizado um teste t
para comparação das médias. Para realização do teste t foram testadas as variâncias dos dois
grupos (valor p=0,907). Com isso utilizou-se o teste t com variâncias iguais. O valor p
encontrado no teste foi de 0, 665, indicando a não existência de diferença significativa nos
dois grupos (TAB. 7).

TABELA 7 – Estatística Descritiva para Benefícios por Idade da Horta
N

Média

Desvio
Padrão

Mais Antigas

43

9,37

2,51

Mais Novas

56

9,16

2,32

Fonte: Dados da pesquisa
Valor p = 0,665
Para avaliar se existe algum relacionamento entre benefícios percebidos e fatores
que motivaram a escolha em participar do programa, foi obtido o índice de correlação de
Pearson. O índice de correlação de Pearson é uma medida que varia de –1 a 1 e indica o grau
e o sentido do relacionamento linear (caso exista) entre duas variáveis.
Valores próximos de –1 indicam alta correlação negativa, valores próximos de
zero indicam ausência de correlação e valores próximos de 1 indicam alta correlação positiva
(TRIOLA, 2000). A TAB. 8 indica que as correlações obtidas são muito baixas. O valor p
indica ainda que tais correlações não se mostraram significativas.
Com isso conclui-se que os benefícios percebidos não estão relacionados aos
motivadores de participação no programa.

.
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TABELA 8 – Correlação entre Benefícios e Peso de fatores na escolha de participar do
programa
Benefícios
Correlação
0,054

Valor p
0,593

O apoio da prefeitura ao projeto

0,060

0,556

Participação do Banco Beta no projeto

-0,123

0,225

Acompanhamento técnico da EMATER

0,019

0,854

Desemprego

-0,084

0,408

A condição financeira vivida pela família

Fonte: Dados da pesquisa

Outra variável que poderia estar relacionada aos benefícios percebidos era o
tempo no qual o indivíduo estava no projeto.
Nesse sentido buscou-se verificar se a média dos benefícios percebidos era
diferente entre as faixas de tempo de permanência no projeto.
Para tanto foi realizado o teste de Kruskal Wallis para avaliar a existência de
diferença significativa entre as funções. Tal teste de assemelha à ANOVA se diferenciando
pelo fato de que pode ser utilizado quando um dos grupos envolvidos possui um tamanho de
amostra inferior a 30 elementos.
Conforme apontado por Triola (2001), tal técnica entra no rol dos testes não
paramétricos, ou seja, não se exige uma prévia distribuição de probabilidade associada.
Quando o valor p encontrado no teste é menor que 0,05, existe a indicação de
diferença significativa em alguma das faixas de tempo.
Todavia, o valor encontrado foi 0,107, indicando então que o tempo de
participação no projeto não está relacionado à percepção de benefícios.
A responsabilidade social é entendida como o esforço da empresa em coibir ações
que prejudiquem quaisquer de seus públicos, diante da deficiência do Estado em suprir nossas
severas demandas sociais.
Dessa forma, quem conseguir criar métodos, planos e incentivos para o bem-estar
da comunidade a qual pertence, bem como na sociedade de um modo geral, será identificado e
valorizado pelos seus consumidores e todos parceiros envolvidos, a saber, os chamados
stakeholders: funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo, concorrentes, meio
ambiente e comunidade.
.
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De acordo com essa etapa da pesquisa, observou-se que a participação das
famílias no projeto é positiva, pois esse programa promoveu a inclusão, ajuda na renda
familiar e possui uma alimentação mais saudável.
Observa-se que o projeto em questão trouxe resultados concretos de melhoria nas
condições de vida da população atingida diretamente pelo mesmo; o que situa os parceiros do
projeto na conceituação de empresa cidadã citada por Rico (2000) e Melo Neto e Froes
(1999). Ainda, conforme Freire (1999), o projeto das Hortas Comunitárias atende ao requisito
de proporcionar o bem estar da comunidade.
No item subseqüente serão apresentados resultados que atendem ao objetivo de
verificar se a participação no projeto pode ser associada à marca Banco Beta e se a auto
avaliação feita pelas famílias denota influencias positivas ou negativas sobre a marca Banco
Beta.

5.4

Reflexos sobre a Marca de uma instituição financeira após inserção da empresa

em um projeto de responsabilidade social

5.4.1 Frase que define a relação do entrevistado com o Banco Beta
Neste tópico foi realizado um levantamento das percepções das famílias a respeito
de sua relação com o Banco Beta. Pode-se observar conforme a TAB. 9 e a TAB. 2 que
mesmo inseridos no projeto, 52% dos entrevistados não eram clientes do Banco Beta e não
pretendem ser, 17% é cliente do banco há menos de cinco anos, (19%) ainda não é cliente e
demonstrou que pretende ser. Os clientes mais antigos, com mais de 5 anos ,representam
12%.
Muitas empresas que assumem uma dimensão ética e socialmente responsável
buscam o respeito da população e comunidades com as quais interagem, esperando que essa
postura possa se reverter na preferência do público consumidor. Dessa forma, além de
satisfazer o imperativo moral de trabalhar de uma maneira socialmente responsável, têm ainda
a satisfação de ver o seu comportamento transformar-se em vantagens comerciais ASHLEY
(2006).

.

79

TABELA 9 – Frase que define a relação do entrevistado com o Banco
Beta
Freqüência
52

Percentual
52,0%

17

17,0%

Não sou cliente do Banco Beta, mas pretendo ser

19

19,0%

Já sou cliente do Banco Beta há mais de cinco anos
Total

12
100

12,0%
100,0%

Não sou cliente do Banco Beta e não tenho a intenção de
ser
Já sou cliente do Banco Beta há menos de cinco anos

Fonte: Dados da pesquisa

GRÁFICO 8 – Frase que define a relação do entrevistado com o Banco do Beta
Fonte: Dados da pesquisa

5.4.2

Há quanto tempo participa do programa Horta Comunitária de Sete Lagoas? Vs.

Frase que define a relação do entrevistado com o Banco Beta
Os subconjuntos resultantes apresentam uma maior homogeneidade internamente
em relação à variável dependente e com a maior heterogeneidade possível entre os
subconjuntos formados.
Os critérios de divisão ou agrupamento utilizados nessa técnica serão fixados em
5%, ou seja, os subconjuntos possuem significativa diferença ao se utilizar o teste qui.
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quadrado (ao nível de 5%), o que significa na prática na rejeição da Hipótese H0 no teste de
hipóteses a seguir:
H0: as duas variáveis são independentes
Ha: existe relação entre as duas variáveis
O valor p encontrado no teste foi 0,886, indicando a não existência de tal relação.
Conclui-se então que a participação no programa não muda a relação dos entrevistados com o
Banco do Beta (TAB. 10).

TABELA 10 – Há quanto tempo participa do programa Horta Comunitária de Sete
Lagoas? Vs. Frase que define a relação do entrevistado com o Banco Beta

Questões

Já sou cliente

Já sou cliente

Não sou cliente Não sou cliente

do banco Beta

do banco Beta

do banco Beta,

do banco Beta

há mais de

há menos de

mas pretendo

e não tenho a

cinco anos

cinco anos

ser

intenção de ser

5,9%

17,6%

10,1%

Há menos de 1 ano

Total

De 1 ano a 2 anos

33,3%

36,8%

23,5%

9,8%

20,2%

De 3 anos a 5 anos

25,0%

26,3%

41,2%

29,4%

30,3%

De 6 anos a 10 anos

25,0%

21,1%

11,8%

23,5%

21,2%

Há mais de 10 anos

16,7%

15,8%

17,6%

19,6%

18,2%

Base Respondente

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

12

19

17

51

99

Fonte: Dados da pesquisa
Valor p = 0,886

5.4.3 Peso do fator "Participação do Banco Beta no projeto" na escolha do programa
Vs. Frase que define a relação do entrevistado com o Banco Beta
Ao fazer uma comparação com peso do fator "Participação do Banco Beta no
projeto" na escolha do programa Vs. Frase que define a relação do entrevistado com o Banco
Beta, não se evidenciou que a ligação do entrevistado com o Banco Beta e a influência da
participação do banco no projeto possuam relação. Para tanto foi realizado um teste Exato de
Fischer. O valor p encontrado foi de 0,110, indicando então o não relacionamento das duas
variáveis. (TAB. 11)
Importante ressaltar que as pessoas que responderam serem clientes do banco há
mais de cinco anos são clientes pela percepção anterior que possuíam do banco, uma vez que
.
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remota a essa data o tempo de participação do banco no referido projeto, ou seja, o banco
entrou no projeto das hortas comunitárias a cerca de 5 anos.

TABELA 11 – Peso do fator "Participação do Banco Beta no projeto" na escolha do
programa Vs. Frase que define a relação do entrevistado com o Banco Beta.

Questões

Nenhuma

Já sou cliente
do banco
Beta há mais
de cinco anos
50,0%

Pequena

Já sou cliente
Não sou
Não sou cliente do
do banco
cliente do
banco Beta e não
Beta há
banco Beta,
tenho a intenção de
menos de
mas pretendo
ser
cinco anos
ser
31,6%
29,4%
37,3%

Total

36,4%

15,8%

11,8%

5,9%

8,1%

Indiferente

8,3%

10,5%

11,8%

35,3%

23,2%

Grande

16,7%

5,3%

11,8%

9,8%

10,1%

Extrema

25,0%

36,8%

35,3%

11,8%

22,2%

Base Respondente

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

12

19

17

51

99

Fonte: Dados da pesquisa
Valor p = 0,110

5.4.3

Avaliação da participação no projeto
Para avaliação da participação no projeto, a TAB.12, tem como objetivo avaliar a

participação do banco no projeto. O índice de indivíduos que não conseguiu realizar uma
avaliação da participação do Banco Beta mostrou-se bastante alto (48,0%), ou seja, um grande
percentual demonstrou não saber o teor da participação do banco no referido projeto.
Pode-se concluir que além de um grande número de entrevistados (48%) não
saberem o teor da participação do banco, dos 52% restantes que declararam conhecer o
envolvimento do banco 30% qualificou o Banco como bom.
Vaz (1995) afirma que o marketing para causas sociais está relacionado com a
valorização da marca, mobiliza recursos para determinada entidade, melhora a imagem
corporativa, aumenta as vendas e fortalece a fidelidade no relacionamento com os clientes. No
caso do projeto das hortas comunitárias, a pesquisa demonstrou que a o Marketing Para
Causas Sociais do Banco praticamente não existiu ou apresentou pouco resultado junto à
população diretamente beneficiada pelo projeto.

.
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TABELA 12 – Avaliação da participação no projeto
Questões

19,0%

Não sei
dizer
1,0%

100,0%

42,0%

29,0%

8,0%

100,0%

30,0%

11,0%

48,0%

100,0%

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

7,0%

10,0%

30,0%

33,0%

5,0%

16,0%

4,0%

6,0%

Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas
Apoio técnico da EMATER ao
projeto
Participação do Banco Beta no
projeto

1,0%

Total

Fonte: Dados da pesquisa.

5.4.5 Avaliação da participação no projeto (apenas indivíduos que sabem avaliar)
A TAB. 13 mostra que a melhor avaliação das três instituições avaliadas é a
EMATER, quando consideramos apenas a avaliação “Ótimo”.
Contudo ,quando observamos o somatório de bom e ótimo, a participação da
instituição no projeto ganha peso na avaliação, com percentual semelhante ao da EMATER,
Banco Beta 78,9% e EMATER 77,0%.
Foi apresentado ao entrevistado um grupo de afirmativas para que o mesmo
apresentasse o seu grau de concordância.
As afirmativas estavam agrupadas nos construtos cognitivos e afetivos. Observase na TAB. 13 que os quatro itens do construto cognitivo possuem avaliações positivas,
principalmente o no que ser refere ao Banco Beta ser um banco forte (87,9% de
concordância).

TABELA 13 – Avaliação da participação no projeto (apenas indivíduos que sabem
avaliar)
Questões
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

Péssimo
7,1%

Apoio técnico da EMATER ao projeto
Participação do Banco do Beta no projeto

Fonte: Dados da pesquisa

.

1,9%

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Total

10,2%

29,6%

33,7%

19,4%

100,0%

5,5%

17,6%

45,1%

31,9%

100,0%

7,7%

11,5%

57,7%

21,2%

100,0%
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5.6 Dimensão Cognitiva
Percebe-se que 14,1% dos respondentes concordam com a afirmação de ser o Banco
Beta aquele que mais se preocupa com a comunidade, sendo que 43,4% concordam
parcialmente com a afirmativa. 32,3% nem concordam nem discordam sendo o índice de
rejeição (discordo totalmente ou parcialmente ) de 10,1%.
Nota-se que com relação à afirmativa que o Banco Beta é uma instituição que não se
preocupa apenas em ganhar dinheiro 47,4% concorda de alguma maneira (total ou
parcialmente) e 11,1% acha que o Banco só se preocupa em ganhar dinheiro.
A afirmativa de ser o Banco Beta, um banco forte foi aceita pela grande maioria:
84,9% de concordância total e 7,1% de concordância parcial.
Os entrevistados também percebem o Banco Beta, ao verem sua marca, como uma
instituição que traz algo bom e positivo, pois, 34,3% concordaram totalmente e 40,4%
concordaram parcialmente; o índice de discordância (parcial ou total à afirmativa foi de
12,1%.

TABELA 14 – Dimensão Cognitiva

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

O Banco Beta é o banco que mais se
preocupa com a comunidade

6,1%

4,0%

Nem
concordo
nem
discordo
32,3%

O Banco Beta é uma instituição que não
se preocupa apenas em ganhar dinheiro

11,1%

14,1%

O Banco Beta é um banco forte, ou seja,
é um banco que não vai quebrar

2,0%

Em qualquer lugar que vejo a marca do
Banco Beta sei que por traz tem algo
bom, positivo

10,1%

Questões

2,0%

Concordo
Concordo
parcialmente Totalmente

Total

43,4%

14,1%

100,0%

27,3%

33,3%

14,1%

100,0%

3,0%

7,1%

87,9%

100,0%

13,1%

40,4%

34,3%

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

5.7 Dimensão Afetiva
Avaliando os entrevistados a partir da dimensão afetiva, observou-se que esse
resultado evidencia que a participação do Banco Beta no projeto interfere nos aspectos
afetivos da sua imagem junto aos participantes, como mostra a TAB.15.
.
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O índice de concordância com a afirmativa de sentirem orgulho de serem clientes
do Banco foi de cerca de 24% sendo a discordância maior em tal quesito : 61,7% de
discordância total ou parcial.
Da mesma maneira se encontram as afirmativas: a marca do Banco Beta é a marca
de banco que mais admiro e se um problema surgir, eu sempre posso contar com o Banco
Beta para encontrar uma solução justa e satisfatória, sendo que as mesmas apresentaram um
índice de rejeição superior aos 50% (57,6% e 54,5%, respectivamente).
Nos duas próximas afirmativas listadas percebe-se que o índice de rejeição ao
banco diminuiu em relação aos quesitos acima.
“O Banco sempre faz aquilo que promete”, houve cerca de 45% de concordância
total ou parcial e 21% nem concordaram nem discordaram; quanto ao quesito de serem
tratados de maneira honesta e justa pelo banco também houve avaliação mais positiva á
imagem do Banco: 48,5% concordam e 18,2% não externaram nem simpatia nem antipatia á
marca.
Quanto aos aspectos de os entrevistados se sentirem respeitados pelo Banco e
dos mesmos acharem o Banco uma instituição perfeita para pessoas como eles, percebe-se
inversão do primeiro quadro relatado. Em tais quesitos a concordância com as afirmativas
ultrapassa os 50% (65,7% e 50,5%).

.
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TABELA 15 – Dimensão Afetiva

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

A marca Banco Beta é marca de banco que
mais admiro

47,5%

10,1%

Nem
concordo
nem
discordo
9,1%

O Banco Beta é um nome em que posso
confiar sempre
O Banco Beta sempre faz aquilo que
promete
O Banco Beta sempre me trata de maneira
honesta e justa

36,4%

9,1%

25,3%

Questões

Concordo
Concordo
parcialmente Totalmente

Total

20,2%

13,1%

100,0%

17,2%

25,3%

12,1%

100,0%

9,1%

21,2%

30,3%

14,1%

100,0%

18,2%

15,2%

18,2%

27,3%

21,2%

100,0%

Se um problema surgir, eu sempre posso
contar com o Banco Beta para encontrar
uma solução justa e satisfatória

51,5%

4,0%

17,2%

21,2%

6,1%

100,0%

Eu sinto orgulho em ser um cliente do
Banco Beta
O Banco Beta sempre me trata com respeito

55,6%

6,1%

14,1%

13,1%

11,1%

100,0%

17,2%

4,0%

13,1%

27,3%

38,4%

100,0%

O Banco Beta é um banco perfeito para
pessoas como eu

33,3%

4,0%

12,1%

19,2%

31,3%

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

5.8 Consistência interna e teste de esfericidade
Fazendo uma correlação entre a tabela da dimensão cognitiva e da dimensão
afetiva, a pesquisa buscou verificar se existia uma diferença significativa entre as dimensões
em relação ao indivíduo conseguir avaliar a participação do Banco Beta no projeto.
Essa observação foi baseada nos objetivo específico da pesquisa, que é o de
verificar se a participação no projeto pode ser associada à marca Banco Beta e se a auto
avaliação feita pelas famílias denota influencias positivas ou negativas sobre a marca Banco
X.(TAB. 16)

TABELA 16 – Consistência interna e teste de esfericidade

Cognitiva
Afetiva

Fonte: Dados da pesquisa

.

Alfa de
Cronbach
60,8%

KMO

Bartlett

63,1%

0,000

88,2%

76,1%

0,000

86

Para avaliar a unidimensionalidade, verificou-se, inicialmente, a adequação da
amostra utilizando o teste de esfericidade de Bartlett. Quando o valor p encontrado no teste é
inferior a 0,05, existe a indicação de adequação da amostra. Nos dois construtos trabalhados o
valor p encontrado foi de 0,000 (TAB.16).
Diante dos resultados de adequação da amostra para utilização da análise fatorial,
esta foi avaliada com os itens de cada construto. O objetivo é que os itens dentro de cada
construto originem apenas um fator. Segundo Hair ET AL (2005), a variância explicada do
fator resultante deve ser a maior possível, preferencialmente acima de 70%.
Como pode ser observado na TAB. 16, as duas dimensões da imagem que foram
avaliadas apresentaram consistência interna (alfa de Cronbach acima de 0,6).
A unidimensionalidade também foi atestada (TAB. 17 e TAB.18).

TABELA 17 – Consistência interna e teste de esfericidade

O Banco Beta é o banco que mais se preocupa com a comunidade

Componente
0,770

O Banco Beta é uma instituição que não se preocupa apenas em ganhar
dinheiro

0,657

O Banco Beta é um banco forte, ou seja, é um banco que não vai quebrar

0,653

Em qualquer lugar que vejo a marca do Banco Beta sei que por traz tem
algo bom, positivo

0,665

Fonte: Dados da pesquisa
Variância Extraída = 55,028%

TABELA 18 – Consistência interna e teste de esfericidade

A marca Banco do Beta é marca de banco que mais admiro
O Banco Beta é um nome em que posso confiar sempre

0,777

O Banco Beta sempre faz aquilo que promete

0,796

O Banco Beta sempre me trata de maneira honesta e justa

0,766

Se um problema surgir, eu sempre posso contar com o Banco Beta para
encontrar uma solução justa e satisfatória

0,733

Eu sinto orgulho em ser um cliente do Banco Beta

0,692

O Banco Beta sempre me trata com respeito

0,723

O Banco Beta é um banco perfeito para pessoas como eu

0,745

Fonte: Dados da pesquisa
Variância Extraída = 47,35%
.

Componente
0,696
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Com o intuito de operacionalizar os construtos validados, foi obtida a média das
questões que compõem cada um. Na TAB. 19 observa-se que a dimensão cognitiva possui
uma avaliação média superior a dimensão afetiva.

TABELA 19 – Estatística Descritiva dos Construtos da Imagem

Cognitiva

N
99

Mínimo
1,00

Máximo
5,00

Média
3,866

Desvio
Padrão
0,707

Afetiva

99

1,00

5,00

2,809

1,103

Fonte: Dados da pesquisa
A dimensão Cognitiva apresentou um valor p superior a 0,05 o que indica que não
existe relacionamento dessa dimensão com a capacidade do entrevistado em avaliar a
participação do Banco Beta no projeto.
Esse resultado evidencia então que a participação do Banco Beta no projeto não
interfere nos aspectos cognitivos da sua imagem junto aos participantes (FIG. 5).

FIGURA 5 – Dimensão Cognitiva Vs. Avaliação do Banco Beta (BB) no projeto
Fonte: Dados da pesquisa
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Em relação aos benefícios percebidos, observou-se que os indivíduos com uma
pontuação acima de 11 apresentam uma avaliação mais positiva na dimensão cognitiva.
Destaca-se, entretanto que tal diferença só é atestada ao nível de 10% de significância (FIG.
6).

FIGURA 6 – Dimensão Cognitiva Vs. Benefícios Percebidos
Fonte: Dados da pesquisa

A dimensão afetiva apresentou um valor p inferior a 0,05 o que indica que existe
relacionamento dessa dimensão com a capacidade do entrevistado em avaliar a participação
do Banco Beta no projeto.
Esse resultado evidencia então que a participação do Banco Beta no projeto
interfere nos aspectos afetivos da sua imagem junto aos participantes.
Observa-se que indivíduos que sabem avaliar a participação do Banco Beta no
projeto, possuem uma relação afetiva superior (média igual a 3, 111) aos demais (média igual
a 2,476)(FIG. 7).
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FIGURA 7 – Dimensão Afetiva Vs. Avaliação do Banco Beta (BB) no projeto
Fonte: Dados da pesquisa
A dimensão afetiva também apresentou diferença significativa no que tange aos
benefícios percebidos.
Indivíduos com as mais altas percepções (acima de 11) possuem uma avaliação
média mais positiva em relação a essa dimensão (média igual a 3,938) que os demais (média
igual a 2,654)(FIG. 8).
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FIGURA 8 – Dimensão Afetiva Vs. Avaliação do Banco Beta (BB) no projeto
Fonte: Dados da pesquisa
Os gestores sabem que a marca é atualmente um grande diferencial que as
instituições possuem como forma de promover a empresa, podendo também fazer com que a
imagem da organização seja vista de forma diferente pelo público, identificando os bens ou
serviços oferecidos.
É preciso investir cada vez mais em solidificação da marca com o objetivo de
legitimação dos seus produtos, pois a marca de uma empresa ou produto é a síntese de seus
valores.
Observa-se, portanto, que, com relação à existência de Reflexos sobre a Marca do
Banco Beta, após sua inserção no projeto das hortas comunitárias houve tópicos de
valorização e também outros onde- apesar da participação do Banco no referido projeto - há
um índice de rejeição quanto a alguns quesitos. Tais achados confirma a visão de Almeida
(2002) quanto à participação em tais projetos poder afetar tanto positiva quanto
negativamente a Marca da empresa.
Pela conceituação de Kapferer (2003), AAKES e JOACHIMSTHALER (2007) e
Keller e Machado fica clara a percepção que o entrevistado tem da marca do Banco Beta,
.

91

sendo que a pesquisa evidenciou tópicos de aprovação e reprovação tanto nos aspectos
cognitivos quanto afetivos – Olivier (1997) e Mc Mullan e Gilmore (2003).
Quanto às avaliações positivas pode-se afirmar que, perante a população
diretamente atingida, o Banco Beta possui características motivadoras em relação à
concorrência. Pode-se destacar o fato de que para a maioria é o banco que mais se preocupa
com a comunidade e também pelo fato de a marca trazer algo de bom/positivo, o que se alinha
aos pensamentos de Kapferer (2003) e Tavares (2008).
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DA PESQUISA E RECOMENDAÇÕES DE NOVOS
ESTUDOS

6.1 Conclusões
Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar se a inserção Banco Beta no
projeto das hortas comunitárias de Sete Lagoas gerou ou não reflexos positivos para a sua
marca junto à população diretamente envolvida.

Como objetivos específicos buscou-se

descrever as principais características do projeto , conhecer os fatores que impulsionaram a
inserção das famílias, relatar como estas famílias se auto avaliam face a situações anteriores e
pós adesão ao programa das hortas comunitárias e por fim verificar se a participação no
projeto trouxe reflexos para a marca do Banco. Para tal entrevistou-se uma amostragem de
101 participantes, entre 312 correspondentes à totalidade do programa.
A pesquisa serviu para coletar dados e analisá-los à luz da teoria estudada sendo
que foi direcionada somente àqueles que se encontravam cadastrados na Prefeitura de Sete
Lagoas como responsáveis pelos canteiros.
No que se refere ao estado civil, constatou-se que a maioria é casada ou está numa
união estável. Constatou-se ainda que o mínimo de quatro pessoas esteja sob o mesmo teto.
Tais constatações indicam que o projeto pode estar eventualmente beneficiando um número
maior do que aquele estimado pelos seus promotores e patrocinadores. Pode representar,
ainda, no longo prazo, um indicativo para o fortalecimento da marca do Banco Beta à medida
que essas pessoas se sentirem beneficiadas por tal tipo de ação e optarem para serem clientes
desse Banco.
O padrão de renda observado, inferior a R$ 1.194 por família, pode ser
considerado relativamente baixo, uma vez que existem quatro ou cinco pessoas sob o mesmo
teto. Tal fato é consistente com o programa visto que o programa é voltado para famílias de
baixa renda. Contudo, esse é outro indício positivo do foco do programa que tem como um
dos seus objetivos a melhoria desse padrão de renda. São inúmeros os desdobramentos do que
tal fato pode ocasionar. Esses podem estar representados pela melhoria das condições de
acesso à educação, á saúde, a uma alimentação mais rica e a transações com instituições
financeiras, entre outros.
Outro indício de que o programa tem cumprido o seu objetivo é o tempo de
permanência dos participantes no programa. O fato de quase a metade estar envolvido em
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suas atividades por um período superior a seis anos indica que o mesmo tem tido significado
para a vida dessas pessoas.
Tal fato demonstra o valor do projeto tendo em vista o fato de que este realmente
proporciona melhoria nas condições de vida das famílias que dele fazem parte. Além do fato
de que aqueles que conseguem seu canteiro dificilmente o abandonam. Ainda, os que
aguardam uma oportunidade de se engajarem no projeto, basicamente conseguem um canteiro
por meio da implantação de novas hortas ou ampliação dos canteiros das hortas já existentes.
Destaca-se, também na pesquisa, o fator tempo de implantação das hortas, sendo
que a horta JK ( que nasceu com o desmembramento da horta mais antiga do projeto – Horta
do Manoa ) é a horta com maior número de participantes, além de ser a mais bem estruturada
de todo o projeto. Fica latente que o fator tempo de existência das hortas influi na organização
e desenvolvimento das mesmas, apesar de não influenciar na percepção de melhoria na
qualidade de vida. Independente do tempo que os entrevistados têm de projeto não há
diferença entre benefícios percebidos.
A horta mais antiga e bem estruturada – a JK - , em tamanho disponível, se
equivale a muitas outras dentro do projeto mas, é a mais desenvolvida de todo o projeto. Os
beneficiários, por saberem que naquele local o empreendimento já deu certo, procuram se
aprimorar a cada dia. Investem em adquirir carrinhos, uniformes, ferramentas, participam em
maioria dos cursos ofertados pelos parceiros (Banco Beta, EMATER e Prefeitura) e se sentem
mais valorizados por fazerem parte do projeto.
Percebe-se daí uma possibilidade de crescimento da valorização da marca do
Banco, com o decorrer do tempo. À medida que mais hortas se desenvolverem e alcançarem
maiores patamares de condições de vida, maior será a tendência de valorizarem aqueles que
os incentivaram na jornada.
Nota-se que o projeto, mesmo advindo de uma parceria entre a Prefeitura de Sete
Lagoas, a EMATER e o Banco Beta, ou seja, instituições que se associaram para promover a
responsabilidade social, receberam um peso distinto na visão dos entrevistados com relação
aos fatores que os impulsionaram a participar do projeto. Demonstram que o peso distinto que
cada uma das instituições referidas teve, resulta também de um fator motivacional diferente
de sua inserção, ou seja, o maior fator motivacional de inserção foi a necessidade econômica,
sendo que os parceiros (EMATER, Banco Beta e Prefeitura) tiveram pouca influência como
motivadores de inserção por parte das famílias.
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O Banco não se fez presente na mente de um número significativo de
entrevistados. Essa falta de reconhecimento pela referida população pode comprometer a
estratégia negocial do Banco que é a de colaborar para o crescimento desses, possibilitando
assim que se tornem clientes do Banco.
Na pesquisa, não se evidenciou que a ligação do entrevistado com o Banco Beta
(ser já cliente ou não) e a influência da participação do banco no projeto possuam relações.
Para que o Banco Beta se faça realmente presente na mente do referido público deverá se
comunicar mais ativamente com esse tipo de público alvo para que suas ações possam refletir
em fidelização à marca.
Dentre os parceiros do projeto, quem mais se destacou com o maior índice de
relevância para os entrevistados foi a EMATER. Os entrevistados salientaram uma grande ou
extrema importância como fator na escolha do programa a participação da referida instituição.
É possível que tal destaque se deva aos resultados “mais tangíveis” proporcionados pelas
intervenções dos técnicos dessa empresa.
Quanto a auto avaliação feita pelos entrevistados detalhando suas condições de
vida antes e depois de entrarem no projeto detectou-se a melhoria na qualidade de vida em
todos os quesitos questionados. Pode-se observar que as famílias participantes, depois da
entrada no projeto passaram a ter possibilidade de realizar no mínimo três refeições por dia.
Dois outros pontos onde se pode elencar destaques positivos são melhoras na área
de saúde onde houve grande melhora nas condições de aquisição de medicamentos e também
quanto ao aspecto de infraestrutura para a residência ( piso, pintura, água, luz, rede de esgoto)
onde houve melhora para grande parte dos entrevistados.
Tais aspectos de melhoria reforçam a necessidade de cada dia mais empresas se
engajarem e apoiarem projetos de responsabilidade social, pois, conforme dados da pesquisa
ora levantada, é visível a melhoria da qualidade de vida das pessoas diretamente atingidas.
Em relação aos reflexos sobre a marca do Banco Beta após sua inserção no
projeto junto à população diretamente atingida, foi observado que o índice de indivíduos que
não conseguiu realizar uma avaliação da participação do Banco Beta no projeto se mostrou
bastante alto, sendo cerca de metade dos entrevistados.
Dai ,considera-se dois aspectos, o da imagem do banco, independente do projeto e
a imagem do banco após a inserção do mesmo no projeto das hortas comunitárias.
Ao se analisar a dimensão cognitiva, concluí-se que a imagem do banco
independente de sua participação no projeto é boa, uma vez que houve uma forte corrente em
.
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classificar o Banco Beta como sendo forte e que traz aspectos bons/positivos ao ter sua marca
visualizada pelos entrevistados.
Apesar de obter maiores índices de aprovação do público alvo quanto aos aspectos
cognitivos não se pode constatar que tal avaliação advém da participação do Banco no
projeto. Não se pode negar também o aspecto positivo que tal constatação carrega, pois é
sabido que as instituições bancárias remetem a imagens negativas (remetem a filas, juros
altos, cobrança de tarifas, etc.) e o fato de, apesar de ser o maior banco em número de clientes
no país, estando sempre cheio, as pessoas destacaram o Banco com uma imagem positiva na
maioria das questões cognitivas levantadas.
Com relação á dimensão afetiva destaque deve ser dado ao fato de que tal
pesquisa demonstrou que os indivíduos que souberam avaliar a participação do Banco no
projeto apresentaram uma relação afetiva superior aos demais, ou seja, neste aspecto também
se constatou reflexos positivos e ainda, constatou-se quanto ao aspecto afetivo, que a
participação do banco no projeto influiu positivamente na visão dos entrevistados - quem
soube avaliar a participação do banco no projeto teve uma avaliação melhor do que aqueles
que não souberam que o banco participa do projeto em questão.
A avaliação quanto aos aspectos afetivos não se mostrou tão positiva – com
índices de concordância tão altos quanto as dos aspectos cognitivos – mas,

esta sim

conseguiu ratificar que a participação do Banco no projeto teve reflexos sobre sua marca.
Os entrevistados se sentem tratados com respeito e acham ser o banco “um banco
perfeito para pessoas como eles”, o que também denota reflexos positivos, uma vez que se
trata de pessoas de baixa renda.
O fato de pessoas de baixo poder aquisitivo e de pouca instrução se acharem à
vontade com um Banco – instituição conceituada como bastante formal e ligada a valorização
do dinheiro e a exploração – denota reflexos positivos da inserção do banco no referido
projeto.
Pode-se concluir, portanto, que a divulgação da participação do Banco no projeto
ou mesmo a percepção concreta de suas ações dentro do projeto deixou de atingir a um
número significativo dos participantes (cerca de 50%). Em alguns aspectos, principalmente no
que tange a avaliação afetiva, a participação apresentou aspectos negativos, mas, na maioria
de outros quesitos tanto do aspecto cognitivo quanto no aspecto afetivo verificou-se uma
avaliação positiva do Banco. Quanto ao aspecto afetivo, ficou evidenciada que a participação
do Banco no projeto trouxe sim reflexos positivos para sua marca, uma vez que aqueles que
.
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souberam que o Banco participava do projeto demonstraram uma ligação afetiva maior com o
Banco; o que responde a pergunta norteadora do estudo: a participação do Banco Beta no
projeto das hortas comunitárias de Sete Lagoas está afetando positiva ou negativamente sua
marca, no que diz respeito ao público diretamente afetado pelo projeto?
O tema desenvolvido mostrou que a responsabilidade social é uma estratégia que,
ao ser adotada por empresas, indica que essas percebem a importância de estarem inseridas no
contexto das mudanças sociais. O consumidor já está começando a valorizar produtos de
empresas socialmente responsáveis.

5.2 – Limitações da Pesquisa
Como a pesquisa foi realizada em apenas um dos projetos do Banco Beta, não há
possibilidade de generalização.
A abordagem quantitativa não fornece explicação acerca dos aspectos subjetivos
que determinam os comportamentos dos entrevistados

5.3 – Recomendações de Novos Estudos
O tema ainda deve ser objeto de estudos mais aprofundados, ficando desta forma
uma oportunidade para outros estudos.
Futuramente sugere-se a aplicação da pesquisa aos demais stakeholders
(parceiros, acionistas, formadores de opinião, clientes, funcionários entre outros) para que se
levantem dados pertinentes a tais reflexos também junto a estes públicos.
Sugere-se também a aplicação de pesquisa em outros projetos de responsabilidade
social empresarial vinculados a outras agências do Banco, uma vez que a estratégia negocial
do referido banco estabelece a necessidade de participação em várias localidades do pais.
Ainda, que sejam feitos estudos comparativos sob o impacto na marca dentre os
projetos implantados nas diversas localidades.
Outro aspecto interessante a se avaliar seria uma análise sobre a perspectiva de se
apurar tais aspectos sobre o prisma da estratégia negocial do banco ao implementar um
programa de responsabilidade social corporativa.
.
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APÊNDICE - PROJETO DAS HORTAS COMUNITARIAS
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ANEXO – Roteiro de entrevista – Instrumento de coleta de dados
QUESTIONÁRIO Nº
Bom dia, boa tarde. Meu nome é..., estou realizando uma pesquisa para um projeto de
Mestrado da UNIPEL. Nosso objetivo é avaliar o projeto de horta comunitária. Queremos
contar com sua colaboração para uma breve entrevista, pois, sua opinião é muito importante.

Filtro
Para iniciarmos falaremos um pouco de sua família
a- O Sr (a) é a pessoa que está cadastrada como responsável pelo canteiro da horta?
1- Sim
2-Não (Solicite falar com o responsável)

b- Há quanto tempo o Sr (a) participa do programa Horta Comunitária de Sete
Lagoas.(Espontânea) RU
1-Há menos de 1 ano
2-De 1 ano a 2 anos
3-De 3 anos a 5 anos

4- De 6 anos a 10 anos
5- Há mais de 10 anos

Bloco I – Características do programa
1-Qual dessas frases melhor define a relação do SR(a) com o Banco Beta:
(estimulada)RU
1- Já sou cliente do Banco Beta há mais de 5 anos
2- Já sou cliente do Banco Beta há menos de 5 anos
3-Não sou cliente do Banco Beta, mas pretendo ser
4-Não sou cliente do Banco Beta e não tenho a intenção de ser

Bloco II – Fatores que impulsionaram a participar do projeto
2- Qual foi o motivo principal que o levou a participar do programa Horta
Comunitária?(Espontânea) RM
________________________________________________________
3-Qual a importância que estes fatores tiveram na sua escolha de participar do
programa? Dê notas de 1 a 5, sendo:
1-Nenhuma importância

.

2 pouca
3 nem pouca nem muita 4-alta
5-Extrema importância
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1- A condição financeira vivida pela família
2- O apoio da prefeitura ao projeto
3-Participação do Banco do Beta no projeto
4-Acompanhamento técnico da EMATER
5-Desemprego

Bloco III – Auto avaliação do grupo familiar
4- Comparando a vida de sua família antes e depois de entrarem no projeto Horta
Comunitária de Sete Lagoas, o Sr (a) diria que ela: (Mostrar cartão 3 elaborar cartão
em rodízio)Estimulada RU
1) Melhorou
Varáveis

2) Não melhorou nem piorou

3) piorou

4) Não se aplica

1-Ter um conta em banco
2-Ter condições de guardar suas economias
3- Fazer financiamento em bancos e honrar pagamento das parcelas
4- Saúde da família
5- Ter dinheiro para compra de medicamentos
6- Ter um plano de saúde
7- Possibilidade de ter um imóvel próprio
8- Possibilidade de ter água encanada, luz e telefone em sua residência
9- Possibilidade de melhorar a qualidade da residência, por exemplo: colocar piso em
cerâmica, paredes pintas e rebocadas, rede de esgoto, etc.
10- Facilidade de ter em sua residência televisão, geladeira, fogão.
11- Ter a possibilidade de realizar no mínimo 3 refeições por dia (café da manhã, almoço
e janta)
12- Possibilidade ter um alimentação balanceada (Arroz, feijão, carne, verduras, frutas,
etc.)
13- Investimento em vestuário (Comprar roupas novas)

Bloco IV – Marca Banco X
.
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5- Quando eu falo para você Banco Beta o que você pensa? Qual a primeira coisa que
vem a sua mente?(Espontânea)RM
________________________________________________________
6- Vou listar alguns parceiros do projeto Horta Comunitária gostaria que o Sr.(a)
avaliasse a sua participação no projeto(Estimulada)RU
1-Péssimo
2-Ruim
3-Regular
1-Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

4-Bom

5-Ótimo 9-Não sei dizer

2-Apoio técnico da EMATER ao projeto
3-Participação do Banco Beta no projeto

7- Qual é o grau de concordância do Sr.(a) com as frases que lerei. Responda de acordo
com a seguinte escala- Mostrar 1 cartão com escala.
1-Discordo totalmente
2-Discordo parcialmente 3- Nem concordo nem discordo
4-Concordo parcialmente 5-Concordo Totalmente
1- O Banco Beta é o banco que mais se preocupa com a comunidade
2- O Banco Beta é uma instituição que não se preocupa apenas em ganhar dinheiro
3- O Banco Beta é um banco forte, ou seja, é um banco que não vai quebrar
4- Em qualquer lugar que vejo a marca do Banco Beta sei que por traz tem algo bom,
positivo
5- Mesmo antes de fazer parte do projeto Horta Comunitária tinha grande conhecimento
do projeto
6- Quando eu entro numa agência do Banco Beta me sinto respeitado
7- Tenho orgulho de participar de um projeto do qual o Banco Beta faz parte
8-A participação do Banco Beta no projeto Horta Comunitária tem contribuído de
forma positiva para os resultados do projeto
9-A marca o Banco Beta é marca de banco que mais admiro
10-Tenho total conhecimento do projeto Horta Comunitária
11- O Banco Betaé um nome em que posso confiar sempre
12- O Banco Beta sempre faz aquilo que promete
13- O Banco Beta sempre me trata de maneira honesta e justa
14- Se um problema surgir, eu sempre posso contar com o Banco Beta para encontrar
uma solução justa e satisfatória
15- Eu sinto orgulho em ser um cliente do Banco Beta.
16- O Banco Beta sempre me trata com respeito
17- O Banco Beta é um banco perfeito para pessoas como eu
.
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18- Eu não posso imaginar o mundo sem Banco Beta
19- O projeto horta comunitária tem como um de seus objetivos melhor a qualidade dos
alimentos consumidos pela população
20- Considero justo que os produtores tenham que doar parte de sua produção às
escolas

7- Depois que o Banco XBeta passou a fazer parte do projeto Horta Comunitária quais
as principais diferenças que o Sr (a) percebeu no projeto?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8-Pesando nas mudanças que ocorreram na vida do Sr(a) o quanto a participação do
Banco Beta no projeto contribuiu para essa mudança?
1-Nenhuma 2-Pequena 3-indiferente 4-grande 5-extrema

9- Antes do Banco Beta fazer parte do projeto Horta Comunitária qual desses
sentimentos tinha pelo Banco?Mostrar cartão 4
(Atenção entrevistador Coloque o número dentro do quadradinho)
1- Confiança
4- Desconfiança
7- Desconhecimento
2- Orgulho

5- Raiva

3- Paixão

6- Exploração

Bloco V – Caracterização do entrevistado
10- Quantas pessoas moram na residência, contando com o Sr (a)?
11- O Sr (a) é a pessoa responsável pelo domicílio?(quem sustenta a casa?)
1- Sim
2-Não
12- Qual é o estado civil do Sr (a)?
1-Casado
2-Solteiro
3-Viúvo
cinco anos

4-União estável vive junto há mais de

13- Entre essas faixas de renda que eu vou lhe mostrar em qual encaixaria o seu sua
família?
1- De R$ 465 a R$ 726
2- De R$ 727 a R$ 1.194
3- De R$ 1.195 a R$ 2.013

4- De R$ 2.014 a R$ 3.480
5- De R$ 3.481 a R$ 6.564
6- De R$ 6.565 a R$ 9.733

7- Mais de R$9.734
9-Nr

14 - Sexo do Entrevistado.
1-Masculino

13- Qual é o grau de escolaridade do Sr(a):
.

2-Feminino
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1- Analfabeto / Primário incompleto

4-Colegial
completo
incompleto
Ginásio 5-Superior completo

/

Superior

2- Primário completo /
incompleto
3- Ginasial completo / Colegial 6- Pós-graduação
incompleto

14- Classificação Sócio-econômica (Critério Brasil)

TV em cores
Vídeo Cassete/DVD
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada Mensalista
Máquina de Lavar
Geladeira sem freezer
Geladeira duplex ou
freezer

NT

1

2

3

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
4
4
3
2
4
2

2
2
2
5
7
4
2
4
2

3
2
3
6
9
4
2
4
2

4
2
4
7
9
4
2
4
2

ESCOLARIDADE
(CHEFE DA FAMÍLIA)
Analfabeto/Primário incompleto
Primário Completo/Ginásio. Incompleto
Ginásio Completo./Colegial Incompleto
Colegial Completo./Sup. Incompleto
Superior Completo

SOMA TOTAL

CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA
CLASSE:
1. A1 (42 A 46 PONTOS)
5. C 1 (18 A 22 PONTOS)
2. A2 (35 A 41 PONTOS)
6. C 2(14 A 17 PONTOS)
3. B1 (29 A 34 PONTOS)
7. D (08 A 13 PONTOS)
4. B2 (23 A 28 PONTOS)
8. E (00 A 07 PONTOS)
Bloco VI – Dado para checagem

Nome do entrevistado____________________________________________
Endereço_________________________________________________
Data ____/____/____ Tel.( )_________________
Pesquisador _______________________________
1-JK
2-São Paulo

.

3-Barreiro
4-Vapabuçu

5-Nova Cidade 7-Cidade de Deus
6-Montreal

00
01
02
04
08

