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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar a produção nacional de Marketing em 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial – RSAE publicada nos congressos EMA, 3Es, 

ENEO e EnANPAD, realizados pela ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração. Foi realizada uma análise bibliométrica da produção que 

compreendeu os anos de 1998 a 2012, totalizando quinze anos. Esse processo resultou na 

seleção de 112 artigos, os quais foram analisados quanto sua autoria, referências 

bibliográficas e fontes utilizadas e adequação de tema proposto à teoria apresentada neste 

estudo. Para a correta seleção e análise dos artigos, buscou-se realizar um profundo 

levantamento teórico a fim de compreender como a RSAE e o marketing se relacionam, 

envolvendo todas as subdisciplinas de marketing que se mostraram necessárias. Usou-se 

como framework inicial o tripé de marketing social, marketing verde e marketing crítico, 

chamado de Marketing Sustentável. Quanto às teorias de marketing verde e de marketing 

crítico, não foram encontradas barreiras ou problemas. Porém, ao analisar o tema do 

marketing social, foi necessário abordar as diversas subclassificações existentes, o que levou 

ao aprofundamento teórico em marketing social, marketing de causa social, marketing societal 

e marketing societal corporativo. O estudo detalhado permitiu analisar cuidadosamente os 

artigos selecionados, entendendo as nuances que envolvem os dois temas que se buscou 

aproximar, bem como quão difícil se apresentam aos pesquisadores, dada a elevada taxa de 

incongruências de classificação encontradas nos artigos. Também fez parte do referencial 

teórico o tema do consumo sustentável e  da RSAE. Dentre as principais conclusões 

encontram-se os levantamentos bibliométricos que apontaram a alta concentração de 

referências em poucos autores, confirmando a Lei de Lotka; o quadro de referências 

bibliográficas utilizadas, servindo como referencial para estudos futuros; a comparação entre 

a teoria proposta e a utilizada pelos autores, a qual apresenta pontos falhos especialmente nos 

temas de marketing social e marketing societal corporativo; e a evolução das pesquisas na 

área. Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras também são apresentadas.  

 

Palavras-chave: Marketing Social. Marketing Societal Corporativo.  Marketing Verde. 

Marketing Crítico. Marketing Sustentável. Marketing de Causa Social. Consumo Sustentável. 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial. Bibliometria. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the national Marketing research focused in Corporate 

Social and Environmental Responsibility - CSR, published in EMA, 3Es, ENEO, and 

EnANPAD conferences, held by ANPAD – National Association of Post-Graduation and 

Research in Business Administration. A bibliometric analysis covering fifteen years, from 

1998 to 2012, has resulted in the selection of 112 articles, assessed according to authorship, 

bibliographic references and sources, as well as theme suitability to the theory presented in 

this study. In order to achieve a correct selection and analysis of all articles, a thorough 

theoretical study took place aiming the comprehension of how CSR  and Marketing relate, 

involving all required Marketing subdisciplines. It uses as initial framework the Sustainable 

Marketing tripod, consisted of social marketing, green marketing and critical marketing. It 

found no barriers or problems regarding green marketing and critical marketing theories. 

However, while analyzing social marketing, it was necessary to mention several existing 

subclassifications, leading to a theoretical widening regarding social marketing, cause-related 

marketing, societal marketing, and corporate societal marketing. The complete study analyzes 

thoroughly all selected papers, differing the two themes which it relates to, as well as the 

difficulties of such themes to researchers, due to several classifying contradictions found in 

articles. The concepts of sustainable consumption and CSR are also part of the theoretical 

framework. The study concluded mainly that bibliometrics showed a myriad of references to 

few authors, attesting Lotka’s law; the reference framework, being plausible as reference to 

future studies; the comparison between study’s and authors’ theory, the later which presents 

gaps specially regarding social marketing and corporate societal marketing themes; and the 

progress of researches in the subject. The study’s limitations and working suggestions are also 

presented. 

 

 

Keywords: Social Marketing. Societal Marketing. Green Marketing. Critical Marketing. 

Sustainable Marketing. Cause-related Marketing. Sustainable Consumption. Environmental 

Responsibility. Corporate Social Responsibility. Bibliometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas duas décadas observa-se a grande importância dada ao meio ambiente e às ações 

de responsabilidade social, especialmente sobre o papel que as empresas deveriam ter neste 

cenário. Essa tendência de direcionamento dos interesses e esforços dos organismos 

internacionais, sociedade civil e empresas para a questão do desenvolvimento baseado no 

triple botton line (ELKINGTON, 1998; BRAGA JUNIOR; SILVA; MORETTI; LOPES, 

2012) busca equilibrar três áreas interligadas: necessidades do meio ambiente, da economia e 

das demandas sociais (GOMES; MORETTI, 2007; GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 

2011).  

 

No intuito de se adaptar ao triple botton line, em atender às mudanças de atitude dos 

consumidores e em considerar os interesses de diferentes grupos da sociedade (KARNA et al., 

2003) as organizações têm incorporado ao seu planejamento de negócios estratégias que 

possam ser implementadas por meio de programas de Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial (RSAE) usados como ferramenta marketing (BRONN; VRIONI, 2001), 

desenvolvendo uma agenda a favor do social, que colabore para construir uma imagem de 

marca diferenciada, ou para evitar o risco de ficar do lado oposto às aspirações da sociedade 

(MORETTI, 2005), ou ainda, para seguir novas obrigações legais, principalmente as ligadas à 

preservação e melhor utilização do meio ambiente (SOUZA, 2000; CORAL, 2002; VALLE, 

2006; ASHLEY, 2001). 

 

Não há uma definição exata para responder o que é Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial (KARNA et al., 2003), como explica DAHLSRUD (2008) em seu estudo 

identificando 37 diferentes definições para o campo. Dessa forma, é importante entender 

como a RSAE é construída socialmente e como integrá-la aos contexto de negócios da 

empresa, reconhecendo que as ações, decisões e resultados da organização surtem efeito não 

somente para seus acionistas, mas também  alcançam a sociedade de diversas maneiras 

(BORGER, 2001; DAHLSRUD, 2008; CARROLL, 1999). A World Business Council for 

Sustainable Development (2008) define a RSAE como a relação de comprometimento da 

empresa para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se preocupa 
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continuamente com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, como 

também da comunidade e da sociedade em geral. 

 

Para fins de esclarecimento quanto ao uso do termo RSAE para Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial, ao invés de RSE para Responsabilidade Social Empresarial, vale 

ressaltar que a dimensão ambiental teve sua importância percebida após a dimensão social e 

mais recentemente, não constando nas definições iniciais (CARROLL, 1999; DAHLSRUD, 

2008). Embora, atualmente, a dimensão ambiental seja considerada parte da RSE 

(DAHLSRUD, 2008) em inglês a nomenclatura CSR (Corporate Social Responsibility), ou 

RSE em português, foi mantida sem inclusão explícita da dimensão ambiental. Para fins desta 

pesquisa, utilizaremos RSAE, o conceito ampliado, conforme utilizado por outros autores 

como, por exemplo, Nascimento, Lemos e Mello (2008), Santos e Silva (2011) e Cappellin e 

Giuliani (2006). 

 

Há um interesse crescente em analisar a relação entre marketing e RSAE, apesar dos 

diferentes pontos de vista dos pesquisadores (JONES et al., 2007; ALCAÑIZ et al., 2010). Os 

estudiosos da área de marketing têm se dedicado ao tema da sustentabilidade devido às 

mudanças que estão acontecendo no campo empresarial (CHABOWSKI; MENA; 

GONZALEZ-PADRON, 2011), bem como o aumento no número de empresas que 

desenvolvem estratégias de RSAE nos últimos anos (EUROPEAN COMISSION, 2001; 

MCWILLIAMS; SIEGEL, 2001). Como exemplo de estudo na área, pode ser citada a 

pesquisa de Maignan e Ferrel (2001; 2004) que examinaram a importância percebida da 

responsabilidade social e ética de profissionais de marketing, como as empresas aproveitam 

os investimentos em ações sociais para benefícios de marketing e como exploram o conceito 

de cidadania corporativa como uma ferramenta de marketing, identificando que as empresas 

estão interessadas em investir em RSAE, desde que essas ações chamem a atenção do 

consumidor para o que a empresa está fazendo.  

 

As pesquisas iniciais em marketing relacionadas à RSAE datam dos anos 1960 e 1970, 

quando as empresas consideravam as questões sociais como ligadas às funções e deveres de 

marketing, porém sem observar o papel social total da empresa e como isso deveria ser parte 

integrante da estratégia da empresa, não apenas de uma área dela, o que gerou inicialmente o 

campo do marketing social, desde então se diferenciando do marketing tradicional 

(MAIGNAN; FERREL, 2004). Posteriormente, com a inclusão, na década de 1980, das 
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preocupações dos impactos ambientais aos negócios, esta dimensão passou a constar da 

RSAE (DAHLSRUD, 2008), mesmo com o surgimento do marketing verde antes desse 

período (KASSARJIAN, 1971). 

 

Dessa forma, faz parte do escopo de análise da relação do marketing com a RSAE abordagens 

de Marketing Social (WOOD, 2012; ANDREASEN, 1991; DANN, 2010); Marketing 

Societal Corporativo ((PRINGLE; THOMPSON, 1999; DRUMWRIGHT; MURPHY, 2001; 

MORETTI, 2010; KARNA et al., 2003); Marketing Relacionado a Causas (Cause Related 

Marketing, em inglês), (MAIGNAN; FERREL, 2004); Marketing Verde (KASSARJIAN, 

1971; FISK, 1973; KINNEAR; TAYLOR; AHMED, 1974;  STANTON; FUTRELL, 1987;  

MENDLESON; POLONSKY, 1995; PEATTIE; CRANE, 1995).  

 

A análise inicial destas linhas de pesquisa em marketing culminou no que foi chamado por 

Gordon, Carrigan e Hastings (2011) de Marketing Sustentável, incluindo o Marketing Crítico 

(BURTON, 2001; GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011) ao lado do Marketing Social 

e do Marketing Verde, como uma forma mais completa de abordagem do campo de RSAE 

sob a ótica do Marketing. 

 

Para complementar o delineamento da pesquisa, ressalta-se a importância de estudar o 

Comportamento do Consumidor, sob os seus aspectos de consumo sustentável, consumo 

verde, consumo ético, consumo orgânico e similares (GONÇALVES-DIAS; MOURA, 2007; 

VELASQUEZ, 2009; HOPPE et al., 2010; VILAS BOAS et al., 2006), agrupados no tópico 

“consumo sustentável/responsável”, especialmente devido às últimas pesquisas bibliométricas 

que apresentaram grande crescimento dos estudos sobre comportamento do consumidor em 

geral, até mesmo sobrepassando as pesquisas sobre gestão de marketing, nos últimos anos, no 

Brasil (MAZZON; HERNANDEZ, 2013; SAMPAIO et al.,2012). 

 

De acordo com as características apresentadas sobre o Marketing e seu relacionamento com a 

RSAE, seu complexo campo de inter-relações e a falta de definição tanto de termos quanto de 

usos, conforme os autores consultados, passa-se à justificativa do presente estudo. 
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1.1 Justificativa 

 
 
Este trabalho contém duas áreas polissêmicas, ainda carentes de um melhor entendimento, e 

justamente por isso atraem o interesse em melhor compreendê-las e estudá-las.  

 

O interesse em analisar como o marketing se relaciona com as práticas sustentáveis, 

delimitando estas práticas no escopo da Responsabilidade Socioambiental Empresarial - 

RSAE, ela mesma também um campo carente de estudos e definição (MORETTI; 

FIGUEIREDO; 2007; GARRIGA; MELÉ, 2004), busca trazer à luz da discussão acadêmica 

quais são e como são realizadas as pesquisas brasileiras de marketing no tema, em uma 

tentativa de  diminuir a lacuna existente entre os dois campos.  

 

Logo, ao analisar o marketing no campo da responsabilidade socioambiental das empresas, 

precisamos estudar, no mínimo, a relação do marketing com a dimensão social e com a 

dimensão ambiental. Na dimensão social encontra-se uma grande discussão sobre a definição 

e o escopo do Marketing Social (MENDONÇA; SCHOMMER, 2000), o que propiciou o 

surgimento de outras subdisciplinas. Seguindo a definição de Marketing Social de Andreasen 

(1991) e Wood (2012), o marketing social é aquele estritamente não comercial em seus 

fundamentos e filosofia, orientado para o bem da sociedade, sem objetivos de lucro para 

pessoas ou empresas e com objetivos de estimular a mudança de comportamento (BAGOZZI, 

1975).  

 

Também é preciso destacar o Marketing Societal, ou melhor, o Marketing Societal 

Corporativo, evolução da definição inicial de Kotler (2008) para o Marketing Societal 

(DRUMWRIGHT; MURPHY, 2001), que é aquele em que a empresa adota procedimentos 

éticos em suas atividades de marketing, associando lucratividade, atendimento as 

necessidades dos consumidores e uma visão de longo prazo, com objetivos ecológicos e 

sociais entre outros (MORETTI, 2010; KARNA et al., 2003). Sob este tema, há ainda o 

Marketing Relacionado a Causas, usado para associar uma marca a uma causa social, por 

exemplo, o McDia Feliz, visando aumentar a lealdade do consumidor e construir a reputação 

da empresa (MAIGNAN; FERREL, 2004; MORETTI, 2010, PRINGLE; THOMPSON, 

1999). 
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Passando para a dimensão ambiental da RSAE, encontra-se o marketing verde. Um produto é 

considerado “verde” quando não é prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, seja em 

relação ao seu conteúdo quanto ao processo de fabricação e material de sua embalagem, desde 

sua concepção até sua comercialização (JACOBI, 2006; PORTILHO, 2005; LAMBIN, 2002), 

visto como um processo interno da empresa (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002), em 

teoria tendendo a possuir melhor qualidade e real preocupação em minimizar o impacto social 

e ambiental no seu processo produtivo (LAGES; VARGAS NETO, 2002) ou pelo menos 

superior do ponto de vista ambiental (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002).  

 

Pode-se dizer que o espaço cada vez maior destinado para produtos verdes é um exemplo das 

mudanças que estão ocorrendo na sociedade e no marketing com a preocupação com o atual 

nível de consumo (GOMES, MORETTI, 2007; ELKINGTON; HAILES; MAKOWER, 1990; 

OLIVEIRA; GOUVÊA; GUAGLIARDI, 2004). O marketing verde pode ser definido como o 

marketing tradicional, que visa satisfazer necessidades e desejos humanos, com o acréscimo 

de que essa satisfação deve ocorrer com o mínimo de impacto ao meio-ambiente 

(POLONSKY, 1995). 

 

Gordon, Carrigan e Hastings (2011) comentam que uma abordagem estritamente de 

marketing social não corresponde ao conceito definido por Andreasen (1991), uma 

abordagem de marketing societal corporativo também não atende às necessidades 

empresariais, bem como uso de marketing verde também não abrange todas as necessidades 

das empresas, sugerindo uma nova abordagem para a questão do marketing e a RSAE, o 

chamado Marketing Sustentável, possivelmente uma ferramenta melhor para abordar o 

campo, pois ele inclui marketing social e marketing verde, além de trazer à discussão também 

o marketing crítico.  

 

O marketing crítico é baseado na Teoria Crítica, uma teoria social desenvolvida pela Escola 

de Frankfurt na Alemanha, visando entender e explicar a sociedade, apontando as possíveis 

soluções para estimular a emancipação das sociedades (REPA, 2008). Sua utilização no 

marketing, bem como em uma variedade de disciplinas como sociologia, estudos culturais, 

criminologia, política entre outros (GORDON, 2011), na forma de um framework para o 

desenvolvimento de teorias de marketing crítico é ainda hoje pouco usado devido a certo 

preconceito ou temor de mudanças dos acadêmicos (BURTON, 2001). Porém seu uso pode 

facilitar o atendimento aos requisitos da sustentabilidade (GORDON; CARRIGAN; 
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HASTINGS, 2011). Gordon (2011) sugere ainda que o marketing social faça uso de um 

marketing social crítico, por exemplo, apresentando uma auto reflexão mais crítica de suas 

ações. 

 

Além dos conceitos de marketing social, ambiental e crítico, identificou-se a importância de 

analisar os estudos da área de comportamento do consumidor, não podendo excluí-la da 

pesquisa, uma vez que estudos recentes como o de Sampaio et al. (2012), que identificou que 

houve um aumento considerável na produção de pesquisas sobre comportamento do 

consumidor de 2000 a 2012, muito maior que sobre gestão de marketing, como também na 

pesquisa de Mazzon e Hernandez (2013), que analisaram o período de 2000 e 2009 chegando 

a mesma conclusão. Vieira (2012) em réplica à pesquisa de Sampaio et al.. (2012) comenta 

que os pesquisadores parecem apresentar certa resistência em desenvolver artigos com foco 

conceitual. Para o caso desta pesquisa, o tema de consumo está direcionado para o consumo 

sustentável e consumo de produtos verdes (GONÇALVES-DIAS; MOURA, 2007), consumo 

ético (VELASQUEZ, 2009), consumo de produtos orgânicos (HOPPE et al., 2010; VILAS 

BOAS et al., 2006), entre outras abordagens voltadas ao consumo sustentável. 

 

Para Maignan e Ferrel (2004), os estudiosos de marketing geralmente têm uma visão limitada 

das dimensões da RSAE em suas pesquisas, analisando ferramentas específicas para usos 

específicos, sem relacioná-las entre si. Justamente por isso, Gordon, Carrigan e Hastings 

(2011) identificam que o Marketing Sustentável deve englobar as três áreas (social, ambiental 

e aspecto crítico), de forma a dialogar amplamente entre si e com a RSAE. O interesse em 

realizar uma pesquisa que mostre como os estudiosos brasileiros atuam nesse campo, 

identificando como o tema é estudado, além de uma forma de relacionar as áreas de marketing 

e RSAE, também poderá ajudar em futuras pesquisas na realização de um comparativo com 

os pesquisadores internacionais.  

 

Além disso, dada a fragmentação do campo de estudo de marketing em RSAE como foi 

apresentada, com diversas áreas diferentes, no entanto, interconectadas, se faz necessária uma 

análise holística do tema. Essa análise visa não somente identificar os diferentes tipos de 

abordagens de marketing que foram aplicados nas pesquisas brasileiras, mas também se e, em 

caso positivo, quais deveriam ter sido utilizadas, caso essa fragmentação se traduza e se 

confirme em confusão teórica por parte dos pesquisadores nacionais. 
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Do outro lado, o campo da Responsabilidade Socioambiental Empresarial – RSAE, como 

prática social e como objeto de investigação científica possui grande interesse para a área da 

administração devido ao envolvimento das empresas com atividades que não pertenciam, até 

recentemente, ao seu core business e que podem ser usadas como forma de diferenciação da 

concorrência (WETHER; CHANDLER, 2011). Porém, o campo ainda carece de uma reflexão 

mais profunda sobre os problemas que a criaram, o que contrasta com a abundância de 

ferramentas, relatórios sociais e modelos de gestão social disponibilizados em dezenas de 

sites, publicações e livros (MORETTI; FIGUEIREDO, 2007) destinados apenas a divulgar as 

ações das empresas, que estão cada vez mais preocupadas com as questões sociais e 

ambientais (CALIXTO, 2007b). 

 

Acredita-se que a compreensão do campo de estudo de marketing em RSAE no Brasil, 

analisando criticamente os dados encontrados, pode colaborar na evolução da discussão do 

tema e mostrar possíveis direções no desenvolvimento das teorias correspondentes. Este 

trabalho também poderá colaborar com o âmbito acadêmico porque identificará fatores 

importantes para o desenvolvimento de pesquisas no campo, como as principais instituições, 

os congressos mais importantes para a publicação dos temas e os artigos e autores mais 

influentes. Também poderá ser uma referência para pesquisadores, consultores e gestores que 

desejam conhecer e entender as variantes do marketing e sua aplicação em RSAE. Fraedrich 

et al. (1991) comentam que há aumento crescente da influência das ações de responsabilidade 

social e ética no desempenho de marketing e, por isso, essas questões devem fazer parte do 

planejamento estratégico das empresas. 

 

O estudo de Alcañiz et al. (2010) analisou a evolução das pesquisas de administração e 

marketing focadas em RSAE e temas associados, do período entre 2003 e 2006, em língua 

inglesa, via análise de conteúdo. Os autores mediram a evolução do tema sob a perspectiva 

epistemológica e identificaram que as pesquisas seguem a linha progressista, isto é, a 

produção de artigos com orientação para desenvolvimento de teorias (conceituais, 

exploratórios e preditivos) é superior em número aos prescritivos (instrumentais e 

normativos) e aos descritivos.  

 

Também identificaram o aumento no número de artigos publicados nos anos recentes, 

concluindo que a pesquisa (internacional) de administração em marketing em RSAE tem 

evoluído, apontando para a consolidação do tema na academia. Isto porque a visão 
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progressista implica na “evolução de construtos vagos conceitualmente para a clarificação de 

construtos centrais e suas relações e para o teste da teoria” (DE BAKKER et al., 2005, p. 

284).  

 

Em uma pesquisa anterior, focada somente em marketing em RSAE, com o mesmo escopo e 

metodologia de análise, no período de 1977 até 2006, Alcañiz, Herrera e Pérez (2009) 

chegaram às mesmas conclusões da visão evolucional progressista ao analisar 153 artigos. Em 

termos de quantidade de artigos publicados, os autores destacam que houve aumento 

expressivo a partir dos anos 2000. De 1972 a 1976, foi publicado apenas um artigo, passando 

para três no período de 1977 a 1981, para dois no período de 1982 a 1986, para sete artigos de 

1987 a 1991, dez publicações de 1992 a 1996 e aumento para vinte e cinco publicações de 

1997 a 2001.  

 

Porém, foi no período de 2002 a 2006 que o crescimento no número de publicações reforça o 

coro de interesse renovado no tema (CHABOWSKI; MENA; GONZALEZ-PADRON, 2011; 

MAIGNAN; FERRELL, 2004), pois houve a publicação de cento e quatro artigos. Em termos 

numéricos, pretende-se comparar se as pesquisas nacionais também seguiram essa tendência. 

Os autores sugerem, ainda, que seria útil para aprofundar o conhecimento no tema, analisar as 

diferentes linhas de marketing e outras disciplinas em RSAE, uma sugestão aceita por este 

trabalho, muito embora não se tenha pretendido analisar epistemologicamente a evolução, 

porém alguns números puderam ser comparados. 

 

Diante do exposto, poder-se-ia classificar este estudo também dentro da categoria de 

Marketing Crítico, considerando a definição de que é a “crítica ao esquema de sistemas de 

marketing, paradigmas e metodologias e, até mesmo, à existência do próprio marketing” 

(GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011, p. 154).  

 

De acordo com Maranhão e Paula (2008), não há muitos estudos críticos sobre marketing, 

tanto em âmbito nacional quanto internacional. Uma busca na base de artigos dos eventos, no 

site da ANPAD, com os termos “crítico” e “teoria crítica”, fazendo a leitura de todos os 

títulos (somente títulos) em busca da associação com marketing, resultou em dois artigos 

assumidamente relacionando marketing com estudos críticos.  
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Em busca de uma análise mais abrangente, além dos congressos da ANPAD, foi realizada 

uma pesquisa no site Google Scholar, a qual retornou vinte e sete resultados, sendo três em 

língua italiana e um em língua espanhola, entre artigos, livros, teses e outros. Para o termo 

“critical marketing”, em inglês, retornaram 2540 resultados diversos. Porém, é importante 

ressaltar que os estudos também podem ser classificados como críticos, mesmo sem que 

sejam assim considerados pelos seus autores, o que poderia aumentar os números da produção 

nacional. 

 

Com as perguntas iniciais apresentadas, decidiu-se usar como base de dados para o estudo a 

mesma fonte de dados dos trabalhos anteriores de Moretti e Figueiredo (2007) e Moretti e 

Campanário (2009) publicados nas revistas RGSA e RAC respectivamente, ou seja, os 

congressos da ANPAD. Os anais do EnANPAD e do EMA são meios relevantes de 

divulgação da produção brasileira em administração (VIEIRA, 2003), sendo assim, sua 

inclusão deve ser feita quando se analisa a produção acadêmica nacional (MAZZON, 

HERNANDEZ, 2013). 

 

Foi realizado o censo dos artigos sobre Marketing publicados nos congressos da ANPAD 

selecionados (EnANPAD, ENEO, 3Es e EMA) relacionados ao tema da RSAE, no período de 

1998 a 2012. Segundo Mazzon e Hernandez (2013), a realização de análises da produção 

científica periodicamente permite verificar o processo de desenvolvimento de um campo do 

conhecimento e fornece informações úteis para autores e instituições. Um estudo desse porte, 

abrangendo quinze anos de publicações acadêmicas de marketing no tema de RSAE em 

congressos nacionais ainda não foi realizado no Brasil e seu ineditismo pode incentivar que 

outros campos de conhecimento sejam mapeados, aprofundando o conhecimento sobre eles.   

 

Entende-se também que esta pesquisa pode servir como referencial para publicações 

posteriores, ajudando a construir o conhecimento científico da área, avançando sobre o 

conhecimento anterior. O novo conhecimento produzido pelos pesquisadores adquire valor 

quando publicado e difundido para a comunidade científica, contribuindo para que haja 

realmente progresso científico (BORDONS; ZULUETA, 1999).  

 

Com o propósito de obter as respostas sobre como são as pesquisas de marketing em RSAE 

no Brasil, optou-se por realizar uma pesquisa com abordagem bibliométrica dos artigos 

publicados pela ANPAD, para responder à questão de pesquisa: 
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Quais são o perfil e a evolução da produção nacional de Marketing em Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial  publicada nos congressos da ANPAD entre 1998 e 2012? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral descrever e analisar criticamente a produção nacional em 

Marketing relacionado a Responsabilidade Socioambiental Empresarial no período de 1998 a 

2012 por meio dos artigos publicados nos anais dos congressos da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD): Encontro Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD),  Encontros de Marketing da ANPAD 

(EMA), Encontro da Divisão de Estudos Organizacionais da ANPAD (EnEO) e Encontro de 

Estudos em Estratégia (3Es). 

  

Mapear as nuances das diferentes áreas ou subdisciplinas de marketing relacionadas aos temas 

ambientais e sociais pode trazer um melhor entendimento sobre as tendências tanto 

acadêmicas quanto gerenciais no que se refere ao relacionamento entre empresas e sociedades 

em um panorama sustentável.  

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

• Classificar e analisar as fontes de referências utilizadas pelos autores dos artigos.  

• Classificar e analisar os autores das referências utilizadas pelos autores dos artigos.  

• Identificar as subdisciplinas de marketing usadas para relacionar-se com RSAE. 

• Identificar a natureza da coleta de dados, os métodos e técnicas de análise empregados.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta seção apresenta a fundamentação teórica dos temas de marketing relacionados à 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial – RSAE. O aprofundamento teórico 

proporcionará uma melhor compreensão dos temas estudados nesta pesquisa, servindo como 

fundamentação para a correta aplicação do método definido para seleção e análise dos artigos 

selecionados dos congressos. Dessa forma, o processo metodológico aplicado se relaciona de 

forma apropriada com a teoria escolhida para sua sustentação. 

 

O Esquema 1 apresenta a organização da teoria deste capítulo. 

 

 

 
 

Esquema 1 – Organização do capítulo 2 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

2. Fundamentação Teórica

2.1 Marketing e a RSAE  2.2 Marketing Sustentável  2.3 Consumo 
Responsável/Sustentável 

2.2.1 Marketing Social  2.2.2 Marketing Verde ou 
Ambiental 

2.2.3 Marketing Crítico 

2.2.1.1 A discussão do que é 
Marketing Social 

2.2.1.2 Marketing Societal 
Corporativo 

2.2.1.3 Marketing 
Relacionado a Causas 
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2.1 Marketing e a RSAE 

 

 

Quando se pensa sobre o tema marketing, é provável que venha à mente o conceito dos quatro 

Ps de McCarthy ou outro autor significativo do campo e toda a longa trajetória desse tema. 

No entanto, quando o que se deseja é estabelecer a relação entre marketing, como campo de 

estudo, e a Responsabilidade Socioambiental Empresarial, talvez a identificação imediata do 

campo com suas características não esteja, ainda hoje, tão clara. Justamente por esse motivo, 

este estudo se debruça sobre a tentativa de identificar como os estudos de marketing, no 

Brasil, se relacionam com RSAE. Diante do desafio, propõe-se, primeiramente, identificar 

como o marketing se relaciona com o objeto de estudo e definir alguns conceitos básicos de 

RSAE. 

 

Para tanto, buscou-se encontrar os primeiros relatos de conexão ou ligação entre ambos e seus 

desdobramentos até hoje, as definições e tipos de marketing utilizados para que, dessa 

maneira, seja possível durante a análise dos dados coletados, classificar qual ou quais “tipos 

de marketing” são usados pelos acadêmicos quando estudam RSAE. Para Boone e Kurtz 

(2012), a RSAE em marketing seria o compromisso dos dirigentes das empresas de pesar 

igualmente o bem estar da sociedade e dos consumidores com o lucro.   

 

As pesquisas iniciais apontaram a existência do chamado “marketing sustentável” 

(GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011; COOPER, 2005; FULLER, 1999; PEATTIE; 

PEATTIE, 2009), e sua relação mais abrangente com causas ambientais e sociais do que o 

marketing tradicional, se relacionando com a definição literal de RSAE: responsabilidade 

socioambiental empresarial. Partindo deste conceito de Marketing Sustentável, a pesquisa 

bibliográfica prosseguiu aprofundando-se sempre que uma nova subdisciplina ou categoria se 

apresentou, com a intenção de cobrir o campo o máximo possível. 

 

Para iniciar, o conceito de Responsabilidade Socioambiental Empresarial – RSAE requer 

reconhecer que as ações, decisões e resultados das empresas surtem efeito para muito além 

dos seus acionistas, pois alcançam a sociedade de diversas maneiras, como impactando uma 

comunidade ou o meio-ambiente, de forma dinâmica, como é o próprio ambiente em que a 

empresa está inserida, e em processo contínuo de acompanhamento deste ambiente 

(BORGER, 2001; DAHLSRUD, 2008). A divisão das responsabilidade da empresa em geral 
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seguem as categorias do conceito de desenvolvimento sustentável, sendo econômico, social e 

ambiental (PEATTIE, 1995). 

 

Faria et al. (2008), comentam que as origens do conceito de responsabilidade social 

empresarial surgiram no século XX, desenvolvido nas escolas de negócios dos Estados 

Unidos. Entre os temas dominantes, encontravam-se os impactos sociais causados pelas 

grandes empresas, a ação ética dos executivos e aspectos da gestão de stakeholders 

(CARROLL, 1999). Como marco para a literatura do tema, Carroll (1999) cita a publicação 

do livro de Howard R. Bowen, em 1953, intitulado “Social Responsibilities of the 

Businessman” ou “Responsabilidade Social do Homem de Negócios” em língua portuguesa 

(tradução nossa), questionando aqueles que dirigiam empresas sobre quais seriam suas 

responsabilidades para com a sociedade. 

 

No âmbito do meio ambiente, até os anos 1970 as questões ambientais não faziam parte das 

preocupações corporativas por serem consideradas antagônicas às práticas dos negócios e 

marcadas por ideologias. (MENON; MENON, 1997). A partir da metade da década de 1970, 

os grupos ambientalistas modificaram seus discursos, passando à abordagem de que é 

possível obter ganhos com as questões ambientais ao integrar o tema à estratégia de negócios.  

 

Diversas abordagens surgiram para tratar e tentar definir a RSAE, sendo a econômica a mais 

preponderante, defendendo a existência de uma relação positiva entre a RSAE e a 

lucratividade das empresas, especialmente pelo efeito da globalização e pela orientação para o 

mercado desenvolvida pelas empresas (JONES et al., 2007). Isso porque em uma orientação 

para o mercado, as empresas passam a levar em consideração outros componentes do cenário 

de negócios, indo além da orientação para o cliente (SHAPIRO, 1988; KOHLI; JAWORSKI, 

1990; NARVER; SLATER, 1990). Pirsch et al. (2007), assim como Carroll (1999), 

argumentam que a RSAE deve levar em consideração quatro conceitos inter-relacionados, que 

são os aspectos econômicos, éticos, legais e filantrópicos. 

 

A RSAE é um campo com ampla abundância de conceitos utilizados para sua fundamentação, 

como pode ser visto no trabalho de Dahlsrud (2008), no qual foram identificadas trinta e sete 

diferentes definições que incluem de uma a cinco dimensões utilizadas para conceituação do 

tema: (1) stakeholder, (2) social, (3) econômico, (4) voluntariado e (5) ambiental. Como 

resultado da pesquisa, apenas oito, das trinta e sete definições, incluíam as cinco dimensões 
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analisadas. Já Moretti (2005) comenta que a RSAE pode ser observada por duas linhas 

distintas. A primeira delas prega o “não envolvimento”, baseada  principalmente em 

Friedman, de 1962 (2002), também comentada por Carroll e Shabana (2010) e Bronn e Vrioni 

(2001), como sendo a versão clássica dessa linha, que recomenda que as empresas não se 

preocupem com a responsabilidade social, devendo, ao contrário, concentrarem-se em seus 

negócios, em uma visão de livre mercado.  

 

A segunda linha é a do “envolvimento”, ou “abordagem orientada ao social”, defendendo que 

as empresas devem se envolver com a responsabilidade social, por razões diversas, entre elas 

os que veem oportunidades estratégicas (CARROLL, 1999; WOOD, 1991), os que enxergam 

necessidade de impor uma ética no universo das empresas (LIPOVETSKY, 2004) e a dos 

stakeholder (FREEMAN, 1984).  Reputação é um aspecto importante da RSAE, 

especialmente no caso desta pesquisa, em seu relacionamento com o marketing, e pode ser 

entendida como a maneira da empresa de atender às expectativas de vários stakeholder de 

forma satisfatória (FREEMAN, 1984). 

 

Cruz (2011) elaborou uma revisão de algumas teorias em RSAE, e seus respectivos autores, 

que permite uma análise simplificada da profusão de ideias que tem fomentado o debate, 

conforme demonstrado no Quadro 1 e que pode auxiliar no entendimento do que é a RSAE 

sob diferentes pontos de vista. 

 

Pesquisas anteriores sobre a RSAE, no Brasil, se debruçaram sobre os trabalhos publicados no 

EnANPAD, o maior congresso da área de pós graduação em administração no Brasil, 

conforme se observa no estudo pioneiro sobre o tema realizado por Moretti e Figueiredo 

(2007). Na pesquisa, os autores mostram a tendência de buscar referências conhecidas pelos 

autores dos artigos publicados, demonstrando que a pesquisa em RSAE de forma geral possui 

um componente reprodutor e ressaltam que o maior desafio da RSAE ainda é promover o 

debate sobre o tema buscando compreender o seu significado e ampliar o seu alcance, com 

maior envolvimento das partes interessadas e uma reflexão mais profunda e crítica dos 

motivos que a originaram.  

 

Em outro estudo no mesmo tema, Moretti e Campanário (2009) detectaram 103 diferentes 

linhas de pesquisa que utilizaram o tema da RSAE, mostrando seu apelo multidisciplinar. 
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Autor(es) Ano Tendência 
teórica 

Foco 

Friedman  1962/2002 Eficiência e 
Ética 

A empresa deve gerar lucros aos 
acionistas sendo ética em suas ações. 

 
Wood  

 

 
1991 

 
Responsividade 

 

Ao construir sua orientação 
estratégica, a empresa apreende a 
percepção interna, externa e da 
responsabilidade do negócio, visando 
as demandas da sociedade. 

 
Donaldson e 
Preston (1995)  

 
1995 

 
Gerencial-
Holístico 

A empresa deve gerenciar os 
interesses individuais, visando 
encontrar uma solução que beneficie a 
todos os envolvidos. 

 
Tenório   

 

 
2006 

 
Social-crítico 

Corrente que busca promover a gestão 
social internamente como forma de ser 
socialmente responsável. 

 
Ashley  

 

 
2001 

 
Gerencial-
Holístico 

 

Nessa teoria, a empresa valoriza 
funcionários e acionistas, além de 
desenvolver um bom relacionamento 
os demais interessados (clientes, 
fornecedores, sociedade e meio-
ambiente). 

 
Nan e Heo  

 

 
2007 

 
Estratégico-
Promocional 

 

A empresa usa a RSAE como ações 
filantrópicas ou de caridade, ajuda a 
ONGs que trabalham com causas 
sociais, buscando desenvolver uma 
boa reputação corporativa. 

 
Bhattacharya et al. 

 

 
2008 

 
Responsividade 

 
Visa resgatar os relacionamentos entre 
a sociedade e a empresa. 

 
Currás-Pérez et al. 

 

 
2009 

 

 
Comportamento 
do Consumidor 

 

RSAE como parâmetro de análise do 
consumidor sobre a empresa, ao 
decidir se efetiva ou não a compra de 
um produto ou serviço.  

Quadro 1 – Revisão de Teorias em RSAE 

Fonte: Adaptado de Cruz (2011) 

 

Uma evidência encontrada pelos autores (MORETTI ; CAMPANÁRIO, 2009)  é que a Lei de 

Lotka, que prevê serem muitos autores pouco citados e poucos autores muito citados, se 

aplica perfeitamente no caso da amostra estudada.  

 

Além disso, os autores mostraram que a produção dos congressos de anos anteriores não era 

aproveitada pelos pesquisadores das diversas áreas e que 24% das obras citadas eram de 

autores que não estavam diretamente relacionados com o campo da RSAE. 
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Pela análise dos estudos de Moretti e Figueiredo (2007) e Moretti e Campanário (2009), 

conclui-se que a RSAE mantém-se indefinida no Brasil, sendo que esta falta de “progresso da 

pesquisa” poderia estar ligada à falta de definição do campo, que é muito amplo e pode ser 

abordado de muitas formas diferentes, reforçando o que apontou o estudo de Dahlsrud (2008). 

Porém, segundo os estudos de Alcañiz, Herrera e Pérez (2009) e Alcañiz et al. (2010), as 

pesquisas internacionais apontam para um processo evolutivo progressista, abandonando essa 

fragmentação ou dificuldade de formação e definição de conceitos. 

 

A falta de ligação da área de estudo do autor com o campo de RSAE (MORETTI; 

CAMPANÁRIO; 2009) poderia explicar porque os pesquisadores começaram a se interessar 

pelo tema a partir de diferentes vetores de análise, incluindo os estudiosos de marketing. Os 

pesquisadores de marketing têm a oportunidade de observar como empresas, consumidores, 

governos e sociedades interagem nesse novo ambiente que está em formação e como estas 

transformações afetaram, afetam e afetarão o próprio campo de marketing. Segundo Faria et 

al. (2008) ao tentar resgatar a abordagem plural da RSAE, que existia antes da ascensão da 

visão econômica, se poderia repensar o campo em relação à área de marketing no Brasil. 

 

Para o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), é justo que uma empresa obtenha 

benefícios para sua imagem como resultado ou subproduto do seu investimento em questões 

sociais; porém, como destacam Moretti e Figueiredo (2007), este benefício é fruto de uma 

estratégia de ação e seria muito fácil para uma empresa se aproveitar de estratégias de 

comunicação para usufruir dos benefícios do seu investimento social, privado ou público. Isso 

é considerado como um desafio ético para a RSAE. Ter uma reputação corporativa superior às 

outras empresas por meio de investimentos dessa natureza é uma fonte de vantagem 

estratégica e valoriza as empresas (BORGER, 2001).  

 

Pesquisadores internacionais tem estudado as várias formas de relacionamento entre o 

marketing e a RSAE sob diferentes abordagens do ponto de vista da empresa. Jones et al. 

(2007) citam uma gama de autores que buscaram identificar a relação entre marca e RSAE, 

concluindo que ações de RSAE podem ser benéficas para marcas, fortes ferramentas de 

marketing, ferramentas para diferenciar empresas na mente do consumidor e aumentar seu 

valor de mercado.  
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Outro estudo indica que a RSAE é um método adotado pelas empresas para se adaptar às 

demandas dos consumidores, levando em consideração a definição de preço justo, tanto para a 

empresa que precisa de lucros, quanto para o consumidor (VAZIFEHDUST; ASADOLLAHI, 

2011). As autoras também afirmam que a RSAE vai além da questão ambiental, devendo 

observar diferentes aspectos envolvidos no processo de consumo, incluindo a saúde mental e 

física e o aumento da população, dando uma direção apropriada aos desejos de consumo das 

pessoas.  

 

Carrigan e Attalla (2001) sugerem, ainda, que o marketing relacionado, nesse campo, cobre 

temas como o consumo, as regulações de mercado, o marketing ambiental, marketing social e 

o político. Essa configuração se aproxima do conceito do Marketing Sustentável de Gordon, 

Carrigan e Hastings (2011). 

 

Já para Hickie et al. (2005), a RSAE ainda não possui uma estratégia que permita relacioná-la 

de forma coerente com os objetivos das empresas, enfrentando o desafio de acelerar seu 

progresso, embora os autores acreditem que isso poderia ocorrer via políticas e via estratégias 

de marketing.  

 

Maignan e Ferrel (2004) comentam que os primeiros estudos sobre marketing relacionado a 

RSAE ocorreram nos anos de 1960 e 1970 e argumentam que os estudiosos de marketing 

tendem a ter uma visão limitada das dimensões da RSAE em suas pesquisas, analisando 

ferramentas específicas para usos específicos, sem relacioná-las entre si, além de observarem 

as pesquisas e a literatura muito fragmentadas. Por exemplo, citam o uso do “cause-related 

marketing” (marketing relacionado a causas), e os estudos sobre o retorno dado pelos 

consumidores às ações de RSAE, com foco apenas em análise de indicadores e dimensões 

simplificadas dos construtos.  

 

As pesquisas de Bronn e Vrioni (2001), por exemplo, que identificaram qual tipo de 

consumidor é mais cético em relação a marketing relacionado a causas e a pesquisa sobre o 

marketing ambiental realizada por Menon e Menon (1997), desenvolvendo um modelo 

conceitual testável de marketing verde e vantagem competitiva.  

 

As autoras argumentam, também, que muito se pesquisou sobre a aplicação gerencial de 

RSAE em empresas, focando comportamento do consumidor, e pouco sobre o 
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desenvolvimento da teoria de marketing em RSAE, apontando uma exceção ao trabalho de 

Robin e Reidenbach (1987), no qual os autores desenharam uma abordagem para integrar a 

RSAE ao processo de planejamento estratégico de marketing, sugerindo o desenvolvimento 

de uma cultura corporativa identificada por valores que transmitam à sociedade o que a 

empresa é. No Brasil, analisando marketing em geral, outros autores identificaram a mesma 

tendência crescente do interesse em pesquisas sobre comportamento do consumidor, o que 

diminui o interesse em pesquisas que contribuam para o desenvolvimento de teorias 

(MAZZON; HERNANDEZ, 2013; FARIA et al., 2008; VIEIRA, 2003). 

 

Logo, a conclusão das autoras Maignan e Ferrell (2004) apontando para a fragmentação da 

área e a falta de relação entre os estudos, visando construir um conhecimento teórico mais 

profundo e uma melhor estrutura e forma de abordagem do marketing em RSAE é importante 

para os objetivos de análise desta pesquisa, visando identificar como ocorre no Brasil. 

 

O que já pode ser identificado é que neste novo campo de estudo, o marketing não atua sob 

seus parâmetros tradicionais, sendo necessárias outras ferramentas para atender às novas  

demandas empresariais. Partindo do conceito inicialmente apresentado do marketing 

sustentável, entende-se como necessário compreender o marketing social, o marketing verde e 

o marketing crítico.   

 

Sobre o comportamento do consumidor, como já identificada a sua importância no campo dos 

estudos de marketing comercial e seu crescente interesse da comunidade acadêmica 

(MAZZON; HERNANDEZ, 2013), entende-se que este também deve ser estudado em sua 

relação com a RSAE, nas variantes de consumo verde, responsável, sustentável.  

 

Demais subdivisões, tanto em marketing quanto em comportamento do consumidor que 

possam ser identificas durante o levantamento bibliográfico, também serão analisadas, bem 

como suas convergências e divergências entre si e entre eles e o campo da Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial, visando identificar como e por meio de qual tipo de marketing 

ocorre essa interação entre marketing e a RSAE. 
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2.2 Marketing Sustentável 

 

 

Gordon, Carrigan e Hastings (2011) classificam o marketing verde, o marketing social e o 

marketing crítico (com raízes filosóficas na Teoria Crítica) como parte do Sustainable 

Marketing ou marketing sustentável, desenvolvendo um framework com as três linhas de 

marketing. Para os autores, estas três subdisciplinas do marketing unidas podem formar o 

marketing sustentável, que seria uma forma de atender às diferentes necessidades em relação 

a como planejar e realizar as atividades de marketing dentro da complexa estrutura atual de 

uma empresa preocupada com questões socioambientais.  

 

Eles afirmam, ainda, que o marketing é importante porque é uma ferramenta capaz de 

provocar mudanças em empresas, consumidores e, consequentemente na sociedade, não 

devendo ser associado apenas a aumento de consumo. Dessa forma, se usado com os 

propósitos relacionados a causas sociais ou ambientais, também será capaz de provocar 

mudanças positivas na sociedade.  

 

O consumo também promove o desenvolvimento econômico de muitas sociedades (FISK, 

2001) e pode ser usado em favor de causas consideradas boas (GORDON; CARRIGAN; 

HASTINGS, 2011). 

 

Dentro deste panorama, Gordon, Carrigan e Hastings  (2011) dizem que a origem do 

paradigma do marketing sustentável surge da necessidade de encontrar uma forma de usar o 

marketing em favor do desenvolvimento sustentável (COOPER, 2005; FULLER, 1999; 

PEATTIE, 2007; PEATTIE; PEATTIE, 2009), protegendo-o de se tornar o vilão do consumo 

desenfreado, por consequência, da insustentabilidade de si mesmo.  

 

Sheth e Parvatiyar (1995) foram os primeiros a desenvolver o conceito de um marketing 

“socioecological” e comentam que é preciso desenvolver um marketing corporativo que seja 

pró-ativo para que, juntamente com intervenções ativas dos governos, seja possível alcançar o 

desenvolvimento sustentável.  

 

A abordagem de Fuller (1999)  para o marketing sustentável destaca os benefícios do 

marketing verde corporativo e introduz a gestão ecológica do ciclo de vida da gestão de 
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produtos e serviços. A terceira conceitualização é a de van Dam e Apeldoorn (1996), com 

abordagem de macromarketing, sugerindo que o marketing comercial com foco no curto 

prazo é inadequado quando se pensa no longo prazo das questões ecológicas, sociais e 

econômicas associadas à deterioração do meio ambiente (MITCHELL et al., 2010). 

 

Van Dam e Apeldoorn  (1996) comentam que tanto o marketing societal quanto o marketing 

verde seriam formas de relacionar o marketing com o ambiente natural em que vivemos, mas 

usados de forma separadas eles podem fornecer apenas uma visão parcial dos problemas com 

os quais lidam.  

 

Dessa forma, o marketing sustentável precisa encontrar uma maneira de atuar no marketing 

que se relaciona com o ambiente, não visto somente como ecológico, mas todo o ambiente em 

que está envolvido, em favor da sustentabilidade. Sua definição para marketing sustentável é 

“o marketing que atua dentro e é solidário ao desenvolvimento econômico sustentável”, p. 46 

(tradução nossa). Esta é uma visão ampla da definição de marketing sustentável, que envolve 

o aspecto econômico.  

 

Para Peattie (2007), o marketing sustentável coloca o consumidor não apenas no papel 

daquele que consome, mas como uma pessoa que tem necessidades e interesses que vão além 

da satisfação imediata, que está inserida em um contexto sócio-ecológico e cujas ações 

dirigidas a ela devem ser pensadas no relacionamento de longo-prazo, inclusive das próximas 

gerações, e em sua qualidade de vida. 

 

Gordon, Carrigan e Hastings  (2011) desenvolveram uma estrutura de subdisciplinas de 

marketing que juntas poderiam formar o marketing sustentável considerando apenas aspectos 

de marketing. Esta estrutura será usada para conduzir este referencial teórico e está 

esquematizada na Figura 1. 
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Figura 1 –  Estrutura do Marketing Sustentável 

Fonte: Traduzido de Gordon, Carrigan e Hastings (2011) 

 

De acordo com as definições de Gordon, Carrigan e Hastings. (2011), as três subdisciplinas de 

marketing podem ser definidas conforme apresentadas no Quadro 2. 

 

Subdisciplina Definição 

Marketing Verde “é a aplicação de um pensamento sustentável de forma holística, desde a 

produção até o serviço de pós-venda, buscando balancear as necessidades 

da empresa por lucro com a necessidade mais abrangente de proteger o 

meio-ambiente” (p. 147). 

Marketing Social “é a aplicação sistemática de conceitos e técnicas de marketing para 

alcançar objetivos comportamentais específicos para o bem social ou 

público” (p. 149). 

Marketing Crítico “faz a crítica ao esquema dos sistemas de marketing, paradigmas e 

metodologias, até mesmo da existência do marketing em si, influenciado 

pelo pensamento da escola crítica”(p. 154).  

Quadro 2 – Subdisciplinas de Marketing 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Gordon, Carrigan e Hastings. (2011) 

Marketing Verde 

Atores principais: empresas 

Comportamentos: marketing mais 
verde (redução de embalagens; 

produção com eficiência energética) 
e auto‐regulação 

Marketing Crítico 

Atores principais: mercados, sistemas, 
instituições, governo 

Comportamentos: Mudanças no 
sistema de marketing. Regulação para 
incentivar a produção e o consumo 

sustentável 

Marketing Social 

Atores principais: cidadãos, 
terceiro setor 

Comportamentos: estilo de vida 
ecológico; demanda de produtos 

ecológicos 
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A partir deste escopo, buscou-se aprofundar as três subcategorias indicadas Marketing Social,  

Marketing Verde ou Ambiental e  Marketing Crítico a fim de cobrir disciplinas que formam o 

Marketing Sustentável. 

 

 

2.2.1  Marketing Social 

 

 

Em 1951, o psicólogo G. D. Wiebe (WIEBE, 1951; KOTLER; ZALTMAN, 1971; STEAD et 

al., 2005; GORDON et al., 2006) fez uma importante pergunta desafiando a comunidade de 

marketing à época: “por que não vender fraternidade e pensamento racional como se vende 

sabão? (tradução nossa)”. Sua pergunta levou a comunidade de marketing a analisar como o 

marketing tradicional poderia ser usado com fins sociais, o que poderia ser ou não aproveitado 

do que já se conhecia como estratégias de sucesso para vender produtos diversos, em prol de 

mudanças sociais (STEAD et al., 2005; GORDON et al., 2006).  

 

O estudo de Wiebe (1951) sobre quatro campanhas de mudança social apontou que o sucesso 

das mesmas estava atrelado ao quanto eram similares a campanhas de marketing tradicional 

(KOTLER; ZALTMAN, 1971; STEAD et al., 2005). Porém, Kotler e Zaltman (1971) 

destacam que Wiebe encontrou algumas limitações ao uso do que chamaram de marketing 

social e alguns cientistas comportamentais chegariam a considerar como manipulação das 

massas.  

 

Ainda assim eles consideraram que o marketing social era um desdobramento natural do 

marketing e um campo promissor, na verdade um framework para planejamento e 

implementação de mudanças sociais por meio influências que geram mudanças de 

comportamento. Por isso mesmo envolveria diversas áreas como psicologia, sociologia, 

antropologia e teorias comunicacionais (STEAD et al., 2005). 

 

Para French e Blair-Stevens (2007), diversos rios deságuam no mar do marketing social, 

como pode ser visto na Figura 2, ou seja, o marketing social abrange segmentos de diversas 

áreas de pesquisa quando relacionadas à mudança de comportamento. 
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Figura 2 – Exemplos de pontos de origem para o Marketing Social 

Fonte: Adaptado de French e Blair-Stevens 2007 

 

 

2.2.1.1 A discussão sobre o que é marketing social 

 

 

Desde suas origens, o marketing social carece de uma clara definição do seu campo e seu 

papel nas mudanças sociais, sendo definido muitas vezes de modo inapropriado; porém sua 

definição é importante para que o campo avance tanto em termos acadêmicos quanto em 

treinamento de futuros pesquisadores (ANDREASEN, 2002; ANDREASEN, 1994). No 

Brasil o fenômeno se repete, havendo confusão com o conceito (RODRIGUES; PEIXOTO; 

SETTE, 2011). 

 

Uma breve sequência de definições está resumida no Quadro 3, no qual vemos que Kotler e 

Zaltman foram os primeiros a definir o que é marketing social e a contribuição de outros 

autores com visões diferentes do tema. 

 

Marketing Social

Marketing:  

para causas sociais/ bem social 

Ciência Social:  

intervenções sociais e comportamentais 

Saúde Pública/ Melhoria da saúde:  

evidência e utilidade 

Questões ambientais:  

influência em normas sociais e societais 

Políticas comunitárias & justiça social:  

o cidadão versus o Estado 

Desenvolvimento internacional: 

desenvolvimento comunitário e de infraestrutura 
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Andreasen critica a definição pioneira de 1971 de Kotler e Zaltman (1971; WOOD, 2012), 

dizendo que ela causa confusão do conceito de marketing social com marketing societal e 

propõe uma definição que destaca o uso das técnicas de marketing como forma de causar 

mudanças de comportamento, indo muito além da definição inicial que focava na promoção 

de ideias e fornecimento informação. 

 

Data Definição de Marketing Social Autor (es) 

1971 “Marketing social é o planejamento, implementação e 

controle de programas calculados para influenciar a 

aceitação de ideias sociais e envolve considerações sobre 

produtos, planejamento, preço, comunicação, 

distribuição e pesquisa de marketing”. 

Kotler e Zaltman 

1973 “Marketing social é a preocupação com a aplicação do 

conhecimento de marketing, conceitos e técnicas para 

elevar fins sociais bem como fins econômicos. Também 

se preocupa com a análise das consequências sociais das 

políticas, decisões e atividades de marketing”, p. ix. 

Lazer  e Kelley 

1994 “Marketing social é a adaptação de tecnologias de  

marketing comercial para programas desenhados para 

influenciar o comportamento voluntário de públicos-

alvo, com finalidade de melhorar seu bem estar pessoal e 

o da sociedade na qual eles estão inseridos”. 

Andreasen 

2006 “Marketing social é um processo que aplica princípios e 

técnicas de marketing para criar, comunicar e entregar 

valor  com o propósito de influenciar o comportamento 

do público-alvo de forma a beneficiar a sociedade (saúde 

pública, segurança, meio-ambiente e comunidades), bem 

como o próprio público-alvo”. 

Kotler, Lee e 

Rothschild (definição 

em Kotler e Lee, de 

2008) 

2006 “Marketing social é a aplicação sistemática do 

marketing, junto com outros conceitos e técnicas,  para 

alcançar objetivos comportamentais específicos para o 

bem social. 

French e Blair-

Stevens  

Quadro 3 – Diferentes definições de Marketing social  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Analisando as definições do Quadro 3, pode-se verificar que, embora Kotler e Zaltman 

tenham comentado sobre influenciar ideias, a definição de  influenciar comportamentos surgiu 

a partir de Andreasen, em 1994. Passou-se doze anos até que Kotler, desta vez com Lee e 

Rothschild, apresentasse uma definição de marketing social com pretensão de influenciar 

comportamento.  

 

Wood (2012) destaca, ainda, que  a definição de Andreasen traz o que atualmente já se 

considera consenso de que o marketing social deve ser gerador de mudanças 

comportamentais, porém não há consenso sobre a definição de público-alvo. Esse público-

alvo, na opinião de Gordon, Carrigan e Hastings  (2011), geralmente são os próprios 

“consumidores” das ações de marketing social e eles e outros (HOEK; JONES, 2011)  já têm 

opiniões de que as ações também deveriam ser direcionadas a quem pode causar mudanças 

sociais, como gestores e desenvolvedores de leis e políticas, para aqueles que podem mudar o 

sistema (WOOD, 2012). 

 

A evolução das definições acompanha o ritmo lento das primeiras publicações de livros sobre 

o tema. De acordo com Andreasen (1994), as publicações ocorreram com longos intervalos de 

anos, sendo a primeira delas realizada por um não acadêmico, conforme o Quadro 4. 

 

Autor Ano Publicação 

Richard Mannof 1975 Livro no qual cita quarenta princípios de marketing social, 

derivado de sua experiência profissional; 

Seymour Fines 1981 “The Marketing of Ideas and Social Issues” ou “O Marketing 

de Ideias e Questões Sociais”(tradução nossa); 

Kotler e Roberto 1989 “Social Marketing: Strategies for Changing Public 

Behavior” ou “Estratégias de Marketing Social para 

Mudança de Comportamento Público” (tradução nossa); 

Seymour Fine 1990 “Social Marketing: Promoting the Causes of Public and 

Nonprofit Organizations” ou “Marketing Social: 

Promovendo as Causas das Organizações Públicas e Não-

Governamentais” (tradução nossa). 

Quadro 4 – Diferentes definições de Marketing social  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Embora não sejam definições, algumas opiniões podem trazer mais luz à discussão sobre 

marketing social. No Quadro 5 estão compiladas algumas  contribuições sobre marketing 

social apresentadas durante o evento WNSMC (Second World Non-Profit and Social 

Marketing Conference) ocorrido em Dublin, Irlanda.  

 

O que se pode depreender do artigo de Wood (2012) e das opiniões expressas no WNSMC é 

que o marketing social está perdendo espaço para a ideia de mídias sociais e marketing de 

mídias sociais. Para o autor, muito se fala sobre o que o marketing social não é: “promoção de 

saúde, publicidade, rede social, informação, arrecadação de fundos, etc.” (WOOD, 2012, p.  

97).  

Dann (2010) realizou um amplo estudo sobre as definições de marketing social e elaborou 

uma lista com quarenta e cinco definições. A mais antiga é a de Kotler e Zaltman, de 1971, e 

a lista se estende até 2010. Segundo o autor, a variedade de definições se deve à natureza 

dinâmica da disciplina e aos desafios que enfrentam aqueles que a usam. 

Wood (2012) faz um comentário interessante aos propósitos desta pesquisa, dizendo que 

muito se discute sobre o papel do marketing social ir muito além da propaganda, porém ele 

observa que são apresentados inúmeros trabalhos nos seminários que enfatizam justamente 

essa faceta do marketing social. Os trabalhos geralmente são sobre campanhas com 

propagandas para mudar comportamentos. Este é um fator interessante para verificar na coleta 

de dados se o fenômeno também ocorre no Brasil.  

 

Também interessa para traçar uma linha divisória entre marketing social e tradicional, na 

visão de Wood (2012, p. 99), o social não se envolve com ações de empresas comerciais, 

estas estão interessadas em marketing social ou responsabilidade social apenas com a 

finalidade de minimizar possíveis problemas que causam à sociedade. Dessa forma, ele usa 

uma definição de Hastings (2011) para dizer que marketing social é  “sobre justiça, redução 

de desigualdades e auxílio às pessoas para promover uma  vida mais saudável e feliz”, sendo 

que organizações podem participar do marketing social, porém de forma que este não fique 

em posição de subserviência àquelas. Pois se assim o for, isso será marketing de causa social. 
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Autor(es) Opinião 

Gordon O marketing social deveria ser mais crítico e com 

foco mais abrangente, indo além do consumidor do 

serviço alvo da campanha. 

Hastings O marketing social deveria ser mais crítico e se 

preocupar com as consequências negativas das 

atividades comerciais, bem como influenciar políticas 

que reduzam as desigualdades e melhorem as 

condições de vida de grupos em desvantagem social. 

Deveria ser um movimento e se distanciar do que se 

chama de marketing comercial e de seus paradigmas 

velhos. 

Lefebvre Os estudiosos de marketing social devem abandonar 

os velhos conceitos e focar em novos; abandonar a 

ideia de público-alvo e abraçar a coprodução; fazer 

uso das mídias sociais e comunidades online. 

Andreasen Deve-se continuar falando de público-alvo para 

marketing social, porém deve-se para de pensar em 

marketing social como uma sub disciplina do 

marketing comercial. O autor acha que, inclusive, 

deve ser o contrário: considerar o marketing 

comercial uma sub disciplina do social. 

Lee Acredita que o marketing social deve continuar 

usando as ferramentas dos 4 Ps. 

Quadro 5 – Contribuições do WNSMC 
Fonte: Adaptado de Wood (2012) 
 

 

Citando pesquisa do Social Marketing Institute, Andreasen (2002) identifica quatro 

importantes barreiras ao desenvolvimento do marketing social, para as quais ele sugere que 

seja feito um trabalho de marketing do marketing social, que pode ser visto no Quadro 6. 
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Item Barreira 

1 A alta direção das empresas não aprecia o marketing social. 

2 O marketing social não está bem posicionado como “marca”. 

3 Casos de sucesso são mal documentados e divulgados. 

4 Falta ao marketing social estatura acadêmica, não há formação formal na área. 

Quadro 6 – Barreiras ao desenvolvimento do Marketing Social 
Fonte: Adaptado de Andreasen (2002) 
 

No Quadro 7, observa-se os critérios definidos por Andreasen (1994) para o marketing social. 

 

Item Critério 

1 Gestores de programas de marketing social compreendem o seu público; 

2 Gestores de programas segmentam seu público e definem orçamentos e estratégias 

de acordo; 

3 Quando viável, os programas são realizados com membros do próprio público alvo; 

 

4 Gestores concebem o processo decisório de forma que o público-alvo empreenda o 

comportamento desejado seguindo alguns passos; 

5 O programa deve reconhecer que enfrenta concorrência pelas escolhas do 

comportamento do público-alvo; 

6 As estratégias planejadas para influenciar o comportamento devem compreender os 

elementos do marketing mix (assim não serão somente publicidade social). 

Quadro 7 – Critérios para Marketing Social  
Fonte: Adaptado de Andreasen (1994) 
 

Os princípios de Wood (2012) podem ajudar a clarificar ainda mais os conceitos, conforme 

apresentado no Quadro 8. 
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Item Princípios 

1 Quem atua em marketing social geralmente trabalha em ou para empresas públicas, 

ONG ou como voluntários, nunca com propósito de obtenção de lucros. 

2 As ações são direcionadas ao que chama de público, aqueles que recebem e também 

proveem serviços públicos e voluntários. 

3 Serviços sem fins lucrativos, desta feita geralmente patrocinados pelos governos ou 

organizações voluntárias. 

4 Bem social: o profissional de marketing social deseja realizar o bem para a sociedade 

por meio dos eu trabalho. 

5 É marketing, porém focado em mudança comportamental e de relacionamentos. 

 

6 Setores sugeridos: governo, conselhos, provedores de saúde e educação, caridade e 

voluntariado, agências, organismos ambientais e serviços de emergência. 

7 Funções e tecnologias: política e advocacia, planejamento, estratégias, comunicação, 

promoção entre outros. 

Quadro 8 – Princípios de Marketing Social  
Fonte: Adaptado de Wood (2012) 
 

De acordo com essa classificação de Wood (2012) e Andreasen (1991) entende-se que o 

marketing social deve ser considerado totalmente como não comercial em seu fundamento e 

filosofia para que se diferencie de outras disciplinas e sub disciplinas de marketing e seja fiel 

à sua fundamentação e orientação para o bem da sociedade e não com objetivos de lucro para 

pessoas ou empresas, como, por exemplo, as campanhas de marketing social com cunho 

público ou geral, voltadas para questões de utilidade ou saúde pública, como campanhas 

antitabagismo ou consumo responsável de bebidas alcoólicas (HIGUCHI; VIEIRA, 2007; 

PERFEITO; SCHROEDER; SAFÓN-CANO, 2004). 

 

 

2.2.1.2  Marketing Societal Corporativo 

 

 

Marketing societal corporativo, na visão de Drumwright e Murphy (2001) reúne diversos 

tipos de atividades de marketing que visam apoiar causas, sendo parte da responsabilidade 

social corporativa, tendo raízes no marketing societal tradicional definido por Kotler na 
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década de 1970, quando se referia, de forma ainda genérica, à satisfação de desejos e 

necessidades do consumidor, respeitando e  ampliando seu bem estar e o da sociedade 

(KOTLER, 1998).  

 

No Quadro 9 tem-se duas definições para marketing societal corporativo. Adotou-se a 

definição de Drumwright e Murphy (2001). 

 

Tipo Definição Autores 

Programa de Marketing 

Social Corporativo – estes 

autores consideram o 

marketing social corporativo 

como o societal corporativo. 

“Um programa de marketing social é 

uma iniciativa corporativa na qual 

quantidades significantes de tempo e 

conhecimento da equipe de marketing 

que trabalha para a corporação ou para 

um de seus agentes são aplicados com o 

interesse em alcançar um objetivo maior 

de persuasão de pessoas para aderirem a 

um comportamento benéfico 

socialmente” (p. 1).(tradução nossa) 

Bloom, Hussein e 

Szykman (1997) 

Marketing societal 

corporativo – esta é a 

sugestão destes autores para 

substituição da definição 

acima. 

“envolve iniciativas de marketing que 

possuem ao menos um objetivo não 

econômico  relacionado ao bem-estar 

social e uso de recursos da empresa e/ou 

de um de seus parceiros” (p.164). 

(tradução nossa). 

Drumwright e 

Murphy (2001) 

Quadro 9 – Definições de Marketing Societal Corporativo 

Fonte: Adaptado de Drumwright e Murphy (2001) 

 

Drumwright e Murphy (2001) sugerem que deve haver a distinção entre o marketing societal 

corporativo dos termos marketing social porque (1) o marketing social ficou estabelecido 

como ações de marketing realizadas por organizações sem fins lucrativos ou agências 

governamentais, sem interesses econômicos; (2) marketing social geralmente é feito sob a 

forma de programas sociais, com o envolvimento de campanhas substanciais múltiplas; (3) o 

marketing social visa influenciar comportamentos, assim como a definição apresentada por 
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Bloom et al. (1997) acima para o marketing societal corporativo, porém os autores dizem que 

o marketing societal corporativo pode não envolver a mudança de comportamento. 

 

Dentro do escopo de marketing societal corporativo, Drumwright e Murphy (2001) 

classificam os dez principais conceitos como sendo filantropia tradicional, filantropia 

estratégica, patrocínios, publicidade com dimensão social, marketing de causa social, acordos 

de licenciamento, alianças sociais, voluntariado tradicional, voluntariado estratégico, 

empreendimentos, destacando que suas formas podem ser muitas e variadas, mas estas seriam 

as de destaque. 

 

Um exemplo dado por Rodrigues, Peixoto e Sette (2012) é o uso de garrafas de vidro versus 

garrafas plásticas. Ambas são recicláveis, porém as plásticas podem ser consideradas mais 

práticas e fáceis de transportar. Dentro desse exemplo, a empresa que pratica o marketing 

societal vai estimular os consumidores para adquirirem as de vidro, mesmo com as supostas 

vantagens das plásticas, pois estas agridem menos o meio-ambiente, logo, o consumidor será 

impactado beneficamente no longo prazo. A empresa estará pensando no bem-estar do 

consumidor no futuro, mesmo que outra ação pudesse ser considerada mais vantajosa.  

 

Observou-se, durante a pesquisa, que há confusão na literatura brasileira que classifica o tema 

marketing societal corporativo como marketing social corporativo. Será considerada a 

nomenclatura marketing societal corporativo neste estudo, de acordo com o uso por autores 

como Crane e Desmond (2002). Para estes autores, o marketing societal desejava, em suas 

origens, promover um modelo que fosse mais ético e socialmente responsável de marketing, 

sendo uma extensão do conceito de marketing original e não uma total reestruturação de sua 

teoria. 

 

De fato, outros autores corroboraram as opiniões de Andreasen (1991) apresentada 

anteriormente e sugeriram a definição e uso de marketing societal corporativo como uma 

solução para a inserção de aspectos de interesses comerciais no marketing social (HIGUCHI; 

VIEIRA, 2007). O marketing societal corporativo é aquele usado como uma ferramenta 

estratégica com o objetivo de posicionar ou relacionar a empresa ou marca à uma questão ou 

causa social relevante, cujos benefícios sejam mútuos  (HIGUCHI; VIEIRA, 2007). 

Importante ressaltar que estes últimos autores tendem a usar a nomenclatura de marketing 



40 
 

 

social corporativo. Prothero (1990) comenta que o marketing societal deve levar em 

consideração os efeitos causados pela satisfação da necessidade e desejo do consumidor no 

meio-ambiente. Para Smith e Alcorn (1991), a união de estratégias de marketing com a 

responsabilidade social corporativa pode resultar em marketing de causa social ou relacionado 

a causas, por exemplo, sendo posteriormente considerado uma subdisciplina do marketing 

societal corporativo. 

 

Os autores Smith e Alcorn (1991) comentam também que uma vez que há a presença de 

conceitos como responsabilidade social, satisfação de stakeholders, lucratividade e 

participação de mercado juntos, há o MSC, isto é, a união do marketing tradicional com a 

responsabilidade social corporativa. 

 

O conceito de marketing societal requer que as empresas desempenhem suas atividades 

respeitando considerações éticas, sociais e ecológicas, mantendo o compromisso de atender 

aos desejos dos consumidores, sem deixar de atender às necessidades da sociedade e do meio 

ambiente., favorecendo assim sua imagem e posição de mercado (MASSÓ, 1998; POLICY, 

2004). 

 
Vazifehdust, Taghipourian e Gharib (2011) analisaram as táticas empregadas no marketing 

societal (corporativo) e identificaram que são as mesmas do marketing tradicional e do 

marketing social, isto é, preço, praça, produto e promoção, atuando na criação de demanda de 

mercado, bem como na cadeia de fornecimento dos produtos, buscando desenvolver no 

consumidor um comportamento sustentável e uma mudança voluntária em favor do bem-

estar, seja social, seja pessoal. Complementam dizendo que o marketing social aprendeu 

estratégias dos negócios para aplicar na solução das questões sociais. 

 
 Vale destacar que o trabalho de MSC precisa compreender os motivos dos agentes 

envolvidos nos programas, pois somente assim os interesses de cada grupo poderão ser 

satisfeitos (PTACEK; SALAZAR, 1997). 
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2.2.1.3 Marketing Relacionado a Causas ou de Causa Social 

 

 

Ainda dentro do campo definido como marketing social inicialmente nesta pesquisa, 

encontra-se o Marketing Relacionado a Causas ou de Causa Social (ou cause-related 

marketing, em inglês). Há certa miscelânea de nomes para esta subdisciplina de marketing, 

devido a traduções incorretas, sendo chamado também de marketing social, marketing de 

caridade, investimento social, marketing responsável, filantropia estratégica, entre outros 

(ADKINS, 1999).  

 

A associação de empresas às causas sociais ou filantrópicas não é algo recente (ADKINS, 

1999), sendo o termo cunhado pela American Express, em 1983, em uma campanha para 

reforma da Estátua da Liberdade (DESHPANDE; HITCHON, 2002; WALTHER, 2003) 

embora as origens remetam aos anos de 1890 (WALTHER, 2003). 

 

Para Smith e Alcorn (1991), a união de estratégias de marketing com a responsabilidade 

social corporativa pode resultar em marketing relacionado a causas. O marketing relacionado 

a causas surgiu inicialmente como uma nova forma de filantropia (VARADARAJAN; 

MENON, 1988), sendo utilizado para unir uma marca, produto ou serviço a uma causa social 

ou a várias, geralmente associando uma instituição filantrópica ou organização sem fins 

lucrativos com uma empresa (PTACEK; SALAZAR, 1997; DESHPANDE; HITCHON, 

2002), visando aumentar a lealdade do consumidor e construir a reputação da empresa 

(MAIGNAN; FERREL, 2004; MORETTI, 2010, PRINGLE, THOMPSON, 1999), 

melhorando o desempenho corporativo ao mesmo tempo que ajuda causas consideradas 

importantes por meio de transações com os consumidores (VARADARAJAN; MENON, 

1988).  

 

A participação do consumidor na transação (compra de um produto ou serviço que será 

revertido de alguma forma para uma causa) é importante para caracterizar o marketing 

relacionado a causas (NAN; HEO, 2007; BRONN; VRIONI, 2001) e diferenciá-lo de simples 

filantropia realizada pelas empresas (PTACEK; SALAZAR, 1997). 

 

A responsabilidade socioambiental corporativa está ligada ao marketing relacionado a causas 

(NAN; HEO, 2007; SHEIKH; BEISE-ZEE, 2011), especialmente quando a empresa deseja 
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comunicar sua responsabilidade aos stakeholders, estimulando a mudança de percepção ou 

uma determinada ação, devendo ser considerado como uma estratégia importante (ADKINS, 

1999). A autora reforça, ainda, que o marketing relacionado a causas está muito ligado à 

matriz da RSAE, que seria um conjunto de atividades na qual também estão atividades como 

os negócios corporativos, investimentos comunitários, filantropia e marketing. Sua definição 

de marketing relacionado a causas, que ressalta uma vantagem comercial multilateral, é “uma 

atividade comercial pela qual empresas e entidades de caridade ou causas formam uma 

parceria para propagar uma imagem, produto ou serviço para benefício mútuo”, (ADKINS, 

1999, p. 11). Na visão de Sheikh e Beise-Zee (2011), a RSAE seria como é vista a integridade 

societal da empresa, sendo que o marketing relacionado a causa seria uma ferramenta ou 

manifestação da RSAE, podendo haver RSAE sem marketing relacionado a causas, mas não o 

contrário. 

 

A definição mais aceita para marketing de causa (BISCHOFF, 2012; NAN; HEO, 2007) é a 

de Varadarajan e Menon (1988, p. 60), na qual o marketing relacionado a causas é “o 

processo de formulação e implementação de atividades de marketing caracterizadas por uma 

oferta de uma empresa para contribuir com determinada quantia a uma dada causa quando os 

consumidores participam em trocas que proporcionam lucro e que satisfazem objetivos 

organizacionais e individuais”. 

 

Devido ao aumento do seu uso para promover empresas e marcas, identificou-se o 

crescimento do ceticismo dos consumidores (BRONN; VRIONI, 2001), o que poderia 

prejudicar a reputação das empresas. Uma sugestão é aumentar o conhecimento do  

consumidor sobre os programas de marketing relacionado a causas dentro da RSAE e os 

benefícios proporcionados, por meio de ferramentas de informação, assim diminuiria o 

ceticismo e aumentaria as respostas comportamentais mais favoráveis à causa  (BRONN; 

VRIONI, 2001). 

 

Apesar do ceticismo, tem ocorrido crescimento do uso de marketing de causa nos anos 

recentes, isso porque quando bem executado, proporciona  aumento das vendas, melhora da 

imagem corporativa, motivação dos colaboradores, satisfação das demandas dos 

consumidores, que exigem mais das empresas ultimamente, e os resultados podem ser 

medidos e rastreados (PTACEK; SALAZAR, 1997). 
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2.2.2 Marketing Verde ou Ambiental 

 

 

Alguns pioneiros nas pesquisas relacionadas ao marketing e meio-ambiente são Kassarjian 

(1971), Fisk (1973) e Kinnear et al. (1974). O primeiro pesquisou a relação entre o tema da 

ecologia à estratégia de marketing. Já Fisk (1973) desenvolveu em sua pesquisa os critérios 

para uma teoria de consumo responsável, fazendo sugestões para uso gerencial dos critérios 

na estratégia de marketing, mesmo que a empresa ainda não tenha estabelecido indicadores 

sociais e ambientais. Kinnear et al. (1974), por sua vez, traçaram um dos primeiros perfis do 

consumidor ecológico. Em 2009, Do Paço e Raposo (2009) realizaram um levantamento da 

evolução do marketing verde.  

 

O marketing verde foi definido por Polonsky (1995; p.30) como: 

Marketing Verde ou Marketing Ambiental consiste de todas as atividades 
criadas para gerar e facilitar quaisquer trocas, visando satisfazer 
necessidades ou desejos humanos, de forma que a satisfação dessas 
necessidades e desejos ocorra com o mínimo impacto ao ambiente natural  
(tradução nossa). 

 

Pela definição acima, entende-se que o marketing verde possui definição similar à do 

marketing tradicional, não caindo na discussão de separação de domínios como ocorre com o 

marketing social e usando das mesmas premissas, com o adicional de que a satisfação das 

necessidades ocorra com o mínimo impacto ao meio ambiente. 

 

Para Vazifehdust, Taghipourian e Gharib (2011), o marketing verde engloba atividades 

específicas, como a definição do público-alvo correto para os produtos verdes, precificação 

verde, design verde, desenvolvimento de novos produtos que envolvam as características 

verdes e avaliando os impactos de produção e consumo dos mesmos, posicionamento verde 

das empresas, logística verde, marketing waste,  propaganda verde e alianças verdes.  

 

Para Peattie e Crane (2005), muito se esperava a respeito do marketing verde nos anos de 

1980 e 1990, o que não aconteceu. No início, houve rápido crescimento do consumo verde e 

muitas pesquisas foram realizadas em âmbito acadêmico sobre o tema e, para os autores, este 

último aspecto e o engajamento corporativo ao marketing verde foram os responsáveis pelo 

fervor com que o assunto era visto pela sociedade.  
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De 1975 a 1985, o ritmo da produção acadêmica no tema diminuiu (DO PAÇO e RAPOSO, 

2009). Ainda segundo Peattie e Crane (2005), a conclusão é de que as empresas evitaram 

realizar a comunicação de suas práticas ambientais pelo temor de serem associadas com uma 

imagem aproveitadora, que se denomina Greenwashing, termo criado pelo biologista e 

ambientalista Jay Westrveld, em 1986, para identificar empresas que se preocupam mais em 

fazer propaganda sobre suas práticas do que realizá-las realmente, criando uma imagem 

negativa relacionada ao conceito de marketing verde (ORANGE, 2010). 

 

O marketing verde pode englobar, entre outras ferramentas de marketing, algumas estratégias 

como o eco-label (selo verde), eco-brand (marca verde), propaganda verde, modificação em 

produtos, modificação em embalagens, para tornar o consumidor consciente e perceptivo aos 

produtos verdes, modificando o comportamento de compra (RAHBAR; WAHID, 2011; 

CHAUDHARY; MONGA, 2011).  

 

Algumas formas encontradas pelas empresas para tornar seus produtos verdes são a 

modificação em seus produtos para serem menos danosos ao meio-ambiente, a reutilização 

das embalagens e uso de produtos reciclados em sua fabricação, disponibilização de refil, 

reciclagem dos produtos usados, redução de recursos usados como energia, água e outros, 

indo até mesmo à mudança da cultura organizacional, incluindo a questão ambiental além do 

produto (GROVE et al., 1996; MENDLESON; POLONSKY, 1995).   

 

A Figura 3 apresenta um esquema comparativo desenvolvido por Chamorro e Bañegil (2006), 

destacando as diferenças entre o marketing tradicional e o marketing verde. 

 

Para Pickett-Baker e Ozaki (2008), não é possível qualificar um produto como sustentável, 

uma vez que durante o processo de produção, comercialização, uso e descarte, todo produto 

gera algum impacto ambiental. Ainda assim, um produto verde tende a se destacar e 

influenciar o comportamento do consumidor que já possui algum nível de consciência 

ambiental (PICKET et al., 1995). O que os pesquisadores já identificaram como primordial no 

campo do marketing verde é que não basta somente criar produtos ecologicamente corretos e 

esperar atender os consumidores verdes, mas é preciso desenvolver um posicionamento e uma 

estratégia de comunicação adequadas para se destacar dos concorrentes (Picket et al., 1995) e 

ao tomar sua decisão de compra, o consumidor não considera apenas o produto que está 

adquirindo, mas o contexto em que está inserido (PICKETT-BAKER; OZAKI, 2008). 
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Figura 3 – Diferenças entre marketing tradicional e marketing verde 
Fonte: Adaptado de Chamorro e Bañegil (2006)  

 

Sendo assim, a estratégia desenvolvida pelas empresas é importante para o marketing verde, 

visto que o consumidor tem preferência em adquirir produtos de empresas que também 

tenham processos ecológicos (PICKETT-BAKER; OZAKI, 2008). Vazifehdust e Asadollahi 

(2011) se concentram em marketing verde dentro das opções de marketing em RSAE, sendo 

as demais a abordagem do consumidor, a das relações sociais e outras variadas ou miscelânea.  

 

Nessa linha, elas analisaram o uso do mix de embalagem e design, propaganda e promoção, 

vendas pessoais, serviços e posicionamento. Concluíram que há uma intenção verde no grupo 

de consumidores pesquisados e que as empresas obtiveram vantagem competitiva em relação 

as que não adotaram ainda um composto de marketing verde. Também observaram vantagens 

financeiras para as empresas, com melhor eficiência em sua gestão, bem como a possibilidade 

de expansão para novos mercados.  
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Já Vaccaro (2009) apresenta como possibilidade para empresas que adotam estratégias de 

marketing verde, o desenvolvimento de vantagens competitivas especialmente quando 

adotadas dentro de uma política de RSAE. Em uma pesquisa realizada em mercados B2B 

(Business to Business), identificaram vantagens como a melhoria de reputação corporativa, 

aumento da lealdade e diferenciação de marca, aumento de market share, aumento do retorno 

sobre o investimento e melhoria no desempenho do negócio. 

 

É relevante comentar que a maior parte dos estudos sobre ferramentas de marketing verde 

foram realizados nos países industrializados, com resultados contraditórios (RAHBAR; 

WAHID, 2011). Por exemplo, Young et al. (2010) pesquisaram o processo de compra de 

produtos tecnológicos por consumidores autodeclarados “verdes”, no Reino Unido, e 

concluíram que os estímulos oferecidos e os selos especiais ajudam o consumidor, atuando 

como um facilitador do processo de consumo, além de identificar outro fator: que o 

consumidor não tem tempo para pesquisar e se educar sobre os produtos. 

 

Leonidou e Leonidou (2011) analisaram 530 pesquisas sobre marketing verde do período de 

1969 a 2008, com o objetivo de indicar as principais áreas de concentração dos estudos. 

Levando em consideração que os artigos podem se referir a mais de uma área temática, 

portanto a soma dos valores das porcentagens não corresponde a 100%, as pesquisas sobre a 

temática “gestão de marketing” representaram 40,4% do volume de estudos, “gestão 

ambiental” ficou em segundo lugar, com 31,7%, seguidos de “estratégia corporativa 

ambiental, com 29,2%, “ambiente regulatório externo” com 24,9%, “implicações de 

estratégias ambientais”, com 18,9%, “responsabilidade ambiental corporativa” com 11,7%,  

“propaganda ambiental” com 7,7%, e “temáticas diversas” com 19,6%. 

 

O Quadro 10  foi adaptado do artigo de Do Paço e Raposo (2009), indicando diversos autores 

e a segmentação de pesquisa pelo perfil do consumidor. Importante ressaltar que esta tabela 

está sendo utilizada como referência, por dispor os autores e suas áreas de pesquisa de forma a 

facilitar futuros pesquisadores, mas nem todos os autores foram consultados ou utilizados 

diretamente nesta revisão de literatura. 
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Critério Variáveis Estudos 

Demográfico 

 

Idade, gênero, dimensão 
familiar, religião, 
subcultura, educação, 
emprego ou ocupação, 
renda, classe social, tipo de 
moradia 

 

 

Anderson et al.(1974),  
Banerjee and McKeage (1994), 
D’Souza et al. (2007), 
Jain and Kaur (2006),  
Laroche et al. (2001), 
Mainieri and Barnett (1997), 
Roberts (1996),  
Samdahl and Robertson (1989), 
Webster (1975) 

Psicográfico 

 

Estilo de vida, 
personalidade, motivação, 
valores  

Cornwell and Schwepker (1995), 
McCarty and Shrum (1994), 
Straughan and Roberts (1999), 
Vlosky et al.(1999) 

Comportamental 

 

Conhecimento, atitude, uso 
do produto, 
comportamento de compra, 
lealdade à marca, 
benefícios  

Alwitt and Berger (1993), 
Balderjahn (1988),  
Cornwell and Schwepker (1995), 
Kinnear et al. (1974),  
Rios et al. (2006), 
Schuhwerk and Lefkokk-Hagius 
(1995) 

Ecológico ou 
Ambiental 

 

Preocupação, PBC, 
conhecimento, afeição, 
comprometimento, 
consciência ecológica, 
normas subjetivas, 
ativismo, comportamento 
ecologicamente correto, 
comportamento de compra 
de produtos verdes, busca 
de informação, disposição 
para pagar, reciclagem, 
ceticismo frente aos apelos 
ecológicos.  

 

Antonides and van Raaij (1998),  

Chan and Yam (1995),  

de Pelsmacker et al. (2002),  

Maloney and Ward (1973), 

Maloney et al. (1975),  

Martin and Simintiras (1995),  

Mostafa (2007), 

Schlegelmilch and Bohlen (1996) 

Quadro 10 –  Bases de segmentação para marketing verde 
Fonte: Adaptado de Do Paço e Raposo (2009) 
 

Awad (2011) considera que as empresas deveriam desenvolver estratégias de posicionamento 

relacionadas a marketing verde de acordo com os segmentos de consumidores e seu nível de 

consciência ambiental. O conhecimento do tema e sua relação com comportamento de compra 
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são importantes, como identificou a pesquisa de Alsmadi (2007) sobre as atitudes de compra 

dos consumidores jordanianos, a pesquisa de Wong et al. (1996) que identificou a existência 

de diferenças entre a preocupação do consumidor com questões ambientais e ação de compra 

e, ainda, a pesquisa de Schlegelmilch et al. (1996), que sugere uma estratégia de oferta de 

produtos verdes de acordo com o nível de comportamento de compra pró-ambiental do 

consumidor. Estes últimos autores também desenvolveram uma escala de medição de 

consciência ambiental, que permitiu identificar que as variáveis de consciência ambiental 

podem explicar a variação das medidas de compra em mais de 20%. 

 

Outro ponto a ser pesquisado são as questões relacionadas ao ceticismo e descrença em 

relação ao marketing verde. Grant (2008) comenta em seu artigo que uma marca não pode 

simplesmente se transformar em uma marca verde, pois o conceito de ser “verde” deve estar 

embasado na realidade, em fatos que comprovem o que a marca diz ser. Ciência, honestidade 

e transparência são as bases do marketing verde verdadeiro, sendo que a ausência desses itens 

poderia levar ao fracasso das estratégias desenvolvidas, além de considerar que a integração 

de eco-design a produtos e serviços, em toda a cadeia produtiva, pode gerar uma vantagem 

competitiva importante para a empresa (ORANGE, 2010). 

 

O fato de citar honestidade e transparência remete a questões éticas diretamente relacionadas 

ao sucesso do marketing verde e que devem ser levadas em consideração, a fim de evitar a 

desconfiança dos consumidores. As empresas precisam superar as barreiras de falta de 

credibilidade, cinismo do consumidor, que duvida do posicionamento verde de marcas e 

empresas e a falta de informação que gera a confusão do consumidor (MENDLESON; 

POLONSKY, 1995). Logo, a credibilidade da marca ou da empresa é importante para a 

validade do marketing verde. 

 

O marketing verde também pode ser aplicado no marketing para empresas ou B2B. Vaccaro 

(2009) considera que a gama de atividades que podem ser realizadas vai desde o “projeto do 

produto, processo de fabricação, processos de entrega, embalagem, construção e renovação de 

edifícios, reciclagem e outras áreas como as comunicações de marketing” (2009:315).  

 

Uma síntese de algumas pesquisa em marketing verde, com resumo dos resultados e seus 

respectivos autores, pode ser verificada no Quadro 11. 



49 
 

 

Autor Ano Contribuição 

Kassarjian 

 

1971 A pesquisa ocorreu após o lançamento de uma gasolina que 
poluía menos;  foi identificado que já em 1971 havia uma 
parte dos consumidores preocupada com questões ambientais 
e dispostos a pagar mais por um produto menos danoso ao 
meio-ambiente. 

Fisk 1973 Critérios para uma teoria de consumo responsável; sugestões 
gerenciais de uso dos critérios na estratégia de marketing. 

Kinnear, 
Taylor e 
Ahmed 

1974 Traçam um dos primeiros perfis do consumidor ecológico. 

Stanton e 
Futrell 

1987 Propõem uma definição para o conceito de Marketing Verde. 

Mendleson e 
Polonsky 

1995 Barreiras que impedem o consumidor de acreditar no Green 
marketing (falta de credibilidade, dúvida do posicionamento 
verde de marcas e empresas e a falta de informação). 
Alianças estratégicas para reforço da credibilidade.  

 
Schlegelmilch, 

Bohlen, e 
Diamantopoulos 

1996 Desenvolvem uma escala acurada para medição de 
consciência ambiental e descobrem que a variação responde 
a mais de 20% do comportamento de compra. 

Peattie e 
Crane 

2005 Revisão da Teoria e prática de marketing verde das décadas 
de 1980 e 1990. Identificaram e analisaram cinco conceitos 
errados sobre marketing verde. 

Do Paço e 
Raposo 

2009 Traça perfil do consumidor verde, principais pensadores por 
perfil de pesquisa, evolução do marketing verde. 

Vaccaro 2009 Marketing verde aplicado no processo da cadeia de valor, o 
que inclui a comunicação de marketing. 

Okada e Mais 2010 Pesquisa  realizada com universitários do Havaí, visou 
diferenciar o quanto o nível de consciência ambiental 
influencia na variação de consumo de produtos verdes e não 
verdes.  

Consciência ambiental elevada: aceita pagar mais por um 
produto verde e aceita as estratégias positivas de marketing 
verde (vantagens).  Consciência ambiental não elevada: 
enquadramento negativo, focando no sentido de evitar as 
desvantagens de uso de produtos não verdes. 
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Quadro 11 – Síntese sobre marketing verde  
Fonte: elaborado pela autora 
 
Para Peattie (1995), o marketing verde segue um processo de entradas e saída. Suas entradas 

seriam os oito Ps verdes internos e seis Ps externos, fazendo uma analogia aos 4 Ps do mix de 

marketing, tendo como resultado os Ss do Sucesso Verde, como a satisfação das necessidades 

das partes interessadas, a segurança de produtos e processos, a aceitabilidade social da 

organização e a sustentabilidade das suas ações. 

Uma vez apresentados os pontos ambientais, e anteriormente os sociais, do marketing 

sustentável, passa-se agora para o marketing crítico e como ele pretende complementar a 

análise que as possíveis lacunas entre o social e ambiental não conseguem solucionar na teoria 

de marketing. 

 

Autor Ano Contribuição (continuação) 

Young, 
Hwang, 

McDonald e 
Oates 

2010 Modelo de consumo verde; critérios para ajudar a 
diminuir a lacuna entre valores verdes e comportamento 
do consumidor. A pesquisa indica que incentivos e 
selos verdes ajudam o consumidor a concentrar o foco 
na questão ambiental, pois ele tende a empregar pouco 
esforço na busca de informação, tendo em vista que o 
consumidor tem um estilo de vida ocupado. 

Gordon, 
Carrigan,  e 

Hastings 

2011 Definição do marketing sustentável (SM), composto por 
marketing verde, marketing social e marketing crítico. 
Marketing sustentável e o envolvimento de empresas, 
consumidores, organizações do terceiro setor e governo, 
para tornar o marketing uma ferramenta em prol da 
sustentabilidade. 

Rahbar e 
Wahid 

2011 Pesquisa sobre quais ferramentas de marketing 
influenciam no comportamento de consumo. 

Awad 2011 Identificou que a realização de medições psicográficas é 
a melhor forma de explicar os diferentes níveis de 
consciência ambiental dos consumidores; o consumidor 
deveria ser educado sobre como o consumo afeta o 
meio-ambiente, para assim, entender os benefícios do 
consumo de produtos verdes. 
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2.2.3 Marketing Crítico 

 

 

Como último elemento dentro do quadro do marketing sustentável apontado por Gordon, 

Carrigan e Hastings (2011), tem-se o Marketing Crítico, que surge para cobrir aspectos que 

não podem ser cobertos pelo marketing social e pelo marketing verde somente. O marketing 

crítico significa a crítica ao “esquema de sistemas marketing, paradigmas e metodologias e, 

até mesmo, à existência do próprio marketing – influenciado pela escola crítica de 

pensamento” (GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011, p. 154). 

A escola crítica de pensamento se baseia na teoria crítica, uma teoria social, segunda a qual é 

através de modelos críticos que é possível fazer diagnósticos de época e as formas de 

emancipação ou bloqueio existentes (REPA, 2008), nascendo na Escola de Frankfurt, sendo 

uma das principais obras a Teoria Tradicional e Teoria Crítica, de 1937, de Horkheimer e 

Adorno (HORKHEIMER, 1983).  

 

A teoria crítica, em comparação com a teoria tradicional, visa não somente entender e explicar 

a sociedade, mas apontar opções de mudanças ou, como Habermas chama, emancipação 

(HABERMAS, 1987; REPA, 2008), focando no futuro ao invés de apenas no presente 

(GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011). Para Burton (2001), há três elementos inter-

relacionados na teoria crítica, que são “a desmistificação das bases ideológicas das relações 

sociais; um questionamento da metodologia positivista, seja em relação à natureza da 

realidade, conhecimento e explicação; e a importância da autorreflexão do pesquisador e a das 

bases linguísticas da representação” (p.726). 

 

Segundo Burton (2001), os acadêmicos de marketing não se dedicaram tanto ao 

desenvolvimento de abordagens teóricas usando a teoria crítica quanto outras áreas do 

conhecimento, como sociologia, estudos culturais, criminologia, medicina, entre outras, bem 

como em áreas da administração, como a contabilidade, estudos organizacionais e gestão da 

educação. Comenta ainda que o baixo interesse em pesquisar este campo poderia ser devido à 

pressão que os estudiosos sofrem para publicarem artigos no curto prazo, com foco 

especialmente em desenvolvimento de técnicas e conceitos para situações práticas, e como o 

uso da teoria crítica sofre o que se poderia chamar de preconceito, seria considerado um 

suicídio acadêmico para os pesquisadores norte-americanos. 
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A ligação da teoria crítica com o marketing, segundo Gordon, Carrigan e Hastings  (2011), 

estaria no fato de pesquisadores acadêmicos terem dado valor para uma crítica do marketing e 

da teoria do marketing, bem como terem identificado “a teoria crítica como uma das 

abordagens paradigmáticas em pesquisa de mercado e de consumidor” (p. 154). 

 

Como comentado por Burton (2001) sobre o baixo interesse dos pesquisadores no tema, 

Hetrick e Lozada (1999) foram uns dos que deram passos positivos na direção de definir o 

marketing crítico, identificando um “movimento” originado na teoria de marketing tradicional 

para uma teoria antimarketing, usando a teoria crítica, ou ainda para uma antiteoria de 

marketing, sob o ponto de vista pós-moderno. 

 

Algumas implicações práticas no uso do marketing crítico seriam ajudar a monitorar as 

atividades desenvolvidas pelo marketing, ser uma forma de guia para regulações, controle e 

correção do próprio mercado em favor dos esforços sustentáveis.  

 

Entende-se que o estudos com teor crítico e análises competitivas são altamente benéficos ao 

marketing sustentável (GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011), reforçando sua validade 

e talvez com ações ainda mais profundas do que meramente regulatórias, caso consiga 

influenciar uma mudança no modelo dominante atualmente no marketing, que visa estimular 

o consumo, para um modelo que encoraje a sustentabilidade.  

 

Do ponto de vista da teoria crítica, Habermas (REPA, 2008) considera que é necessário 

retomar a dimensão das interações humanas entre sujeitos livres, que pode superar a 

dominação técnica, a dominação dos sistemas sobre o mundo da vida (HABERMAS, 1987). 

Transpondo isso para o marketing, seria a busca de modos de superar os problemas do 

consumo e o positivismo dos sistemas de marketing em direção, como mencionado, de um 

sistema que estimule a sustentabilidade e a própria sustentabilidade do marketing como 

agenda de transformação. 

 

Gordon, Carrigan e Hastings  (2011) citam alguns exemplos de como a teoria crítica age no 

marketing tradicional, contribuindo para o marketing mais sustentável, como a contradição se 

os varejistas deveriam vender café de ‘fairtrade’ que foi cultivado usando pesticidas, ou se 

supermercados devem mesmo vender roupas feitas de algodão orgânico, algo louvável, porém 

fabricadas em empresas que pagam baixos salários; sugerem, ainda, áreas em que a pesquisa 
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de marketing crítico cabe, como o impacto do marketing de carros, viagens e turismo, ou 

marketing de alimentação e vestuário, bem como pesquisas que verifiquem o impacto não 

intencional das ações de marketing. 

 

Para Peattie e Peattie (2009), usar o marketing crítico apenas como um instrumento crítico no 

sentido de fazer a crítica simples, apontando erros, do marketing não é a solução ou melhor 

modo de usá-lo. Na verdade, é preciso realizar um exame, bem como um exercício de 

revalorização dos princípios e conceitos fundamentais do marketing, sem fugir  ou negar  ou 

minimizar os possíveis benefícios. 

 

Para Gordon, Carrigan e Hastings  (2011), o uso do marketing crítico vai possibilitar que o 

marketing atenda aos requisitos da sustentabilidade de forma a ajudar o próprio marketing a 

evitar que seja excluído das decisões ou se tornar um item periférico no planejamento das 

empresas. Deve-se pensar que a atual situação é mais uma oportunidade de transformação do 

que uma ameaça ao marketing e usá-la de modo a promover mudanças positivas (GORDON; 

CARRIGAN; HASTINGS, 2011).  

 

Após a revisão teórica das subdisciplinas de marketing social, marketing societal corporativo, 

marketing social corporativo, marketing relacionado a causas sociais, marketing verde e 

marketing crítico, aqui discutidas, apresenta-se no Quadro 12 um breve resumo das diferentes 

definições encontradas com a finalidade de orientar e facilitar a distinção dos termos, bem 

como a análise dos artigos . 

 

 

Subdisciplina de 
Marketing 

Definições utilizadas 

 
Marketing social 

É a aplicação sistemática de conceitos e técnicas de marketing para 
alcançar objetivos comportamentais específicos para o bem social ou 
público (GORDON; CARRIGAN; HASTINGS, 2011).   
 
Ações de marketing realizadas por organizações sem fins lucrativos 
ou agências governamentais, sem interesses econômicos; marketing 
social geralmente é feito sob a forma de programas sociais; visa 
influenciar comportamentos (ANDREASEN, 2002). 
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Subdisciplina de 
Marketing 

Definições utilizadas (continuação) 

Marketing social 

Definição da American Marketing Association (tradução nossa): 
1. (definição de ambiente) O ramo do marketing que está preocupado 
com o uso do conhecimento de marketing, conceitos e técnicas para a 
melhorar finalidades sociais, bem como as consequências sociais de 
estratégias, decisões e ações de marketing. 
2. (definição de marketing social) Marketing planejado para 
influenciar o comportamento de um público-alvo no qual os 
benefícios do comportamento são intencionados pelo responsável de 
marketing essencialmente como ganhos para o público-alvo ou para a 
sociedade em geral, não para o responsável de marketing. Comentário 
(da AMA): marketing social pode ser confundido algumas vezes com 
o impactos social do marketing. Marketing social pode ser 
desenvolvido por organizações que visam lucro, públicas, que  não 
visam lucro ou por indivíduos. 
 
 

Marketing societal 
corporativo 

 

Envolve iniciativas de marketing que possuem ao menos um objetivo 
não econômico  relacionado ao bem-estar social e uso de recursos da 
empresa e/ou de um de seus parceiros (DRUMWRIGHT; MURPHY, 
2001). 
 
“Marketing societal assume que a tarefa da organização é determinar 
as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvos e atender às 
satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que os 
concorrentes, de maneira a preservar ou ampliar o bem-estar dos 
consumidores e da sociedade” (KOTLER, 1998, p. 44).   
O marketing societal corporativo pode não envolver a mudança de 
comportamento. Principais: filantropia tradicional, filantropia 
estratégica, patrocínios, publicidade com dimensão social, marketing 
de causa social, acordos de licenciamento, alianças sociais, 
voluntariado tradicional, voluntariado estratégico, projetos. 
 

Subdisciplina de 
Marketing 

Definições utilizadas (continuação) 

Marketing 
relacionado a 

causas 

 
É o processo de formulação e implementação de atividades de 
marketing caracterizadas por uma oferta de uma empresa para 
contribuir com determinada quantia a uma dada causa quando os 
consumidores participam em trocas que proporcionam lucro e que 
satisfazem objetivos organizacionais e individuais 
(VARADARAJAN; MENON, 1988). 
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Marketing verde 

 
É a aplicação de um pensamento sustentável de forma holística, desde 
a produção até o serviço de pós-venda, buscando balancear as 
necessidades da empresa por lucro com a necessidade mais 
abrangente de proteger o meio-ambiente (GORDON; CARRIGAN; 
HASTINGS, 2011). 
 
Definição da American Marketing Association (tradução nossa): 
 
1. (definição de varejo) O marketing de produtos que se presume 
serem ambientalmente seguros. 
2. (definição de marketing social) O desenvolvimento e marketing de 
produtos planejados para minimizar os efeitos negativos no meio-
ambiente físico para melhorar sua qualidade. 
3. (definição ambiental) Os esforços de organizações para produzir, 
promover, embalar e recuperar produtos de uma forma que seja 
sensível ou receptível às preocupações ecológicas . 
 

Marketing crítico 

 
Faz a crítica ao esquema dos sistemas de marketing, paradigmas e 
metodologias, até mesmo da existência do marketing em si, 
influenciado pelo pensamento da escola crítica (GORDON; 
CARRIGAN; HASTINGS, 2011). 

Quadro 12 -  Síntese sobre as subdisciplinas de marketing utilizadas e principais características 
Fonte: elaborado pela autora 
 

A revisão das teorias de marketing realizadas até este ponto permitem sugerir que o tripé de 

marketing sustentável proposto receba uma subcategoria extra, a do marketing societal. Isto 

porque identificam-se diferenças entre este e o marketing social, além do entendimento de que 

o marketing societal está diretamente ligado às atividades das empresas, de acordo com as 

definições de Andreasen (1991) e Wood (2012) de que o marketing social não deve ter 

interesses privados em seu planejamento e realização. 

 

Dessa forma, sugere-se que o Esquema 1 apresentado inicialmente seja modificado com  a 

nova estrutura de marketing sustentável proposta a partir de uma leitura focada em estudos 

clássicos de marketing relacionados aos temas.de sustentabilidade e questões sociais, como 

mostra o Esquema 2. 

 

 

 



56 
 

 

 

 
Esquema 2 – Nova Estrutura de Marketing Sustentável  
Fonte: elaborado pela autora 
 

 

2.3 Consumo Responsável/Sustentável 

 

 

O conceito de consumo aqui utilizado está relacionado ao consumo de produtos ou serviços 

considerados verdes, orgânicos, éticos, sustentável, entre outras variantes que podem compor 

a gama de produtos do gênero.  

 

Segundo pesquisa realizada por Bhattacharya e Sen (2004), o comportamento de compra do 

consumidor tem relação positiva com as ações em RSAE das empresas somente quando estas 

satisfazem uma variedade de exigências, tais como há uma ligação do consumidor com a 

causa mantida pela empresa e reconhece e apoia os valores propagados pelas ações de RSAE 

da empresa, o consumidor reconhece que o produto é de alta qualidade, e quando o preço não 

é superior ao dos demais concorrentes somente porque a empresa investe em RSAE. Os 

autores destacam, ainda, que os consumidores são mais sensíveis às empresas com má 

reputação ou irresponsáveis, ou seja,   fazer o mal e pior não é um bom negócio. 

 

Marketing Sustentável

Marketing Social Marketing Societal  Marketing Verde   Marketing Crítico 

Marketing Societal 
Corporativo 

 Marketing Relacionado a 
Causas 
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Gonçalves-Dias e Moura (2007) argumentam que o consumo sustentável e o consumo verde 

são conceitos diferentes, sendo o primeiro um padrão de consumo de acordo com o nível de 

renda pessoal, não relacionado a baixo consumo (devido à pobreza extrema) ou alto consumo 

(devido à riqueza).  As autoras relacionam algumas características do consumo verde como 

sendo o consumo de produtos diferenciados, tem conotação positiva em relação ao ato de 

consumir, depende de uma mudança no padrão tecnológico, é mais focado na oferta de 

produtos requer uma mudança gradual de comportamento, entre outras. Em geral, os 

consumidores agem em conjunto, por exemplo, substituindo produtos comuns por “verdes” 

(GONÇALVES-DIAS; MOURA, 2007). 

 

Sobre o consumidor verde, algumas pesquisas mostram que ele está disposto a pagar mais 

pelo produto verde, mas ainda existem aqueles que, por terem menor nível de consciência 

ambiental, possuem comportamento oposto (OKADA; MAIS, 2010; AWAD, 2011). Para 

estes consumidores que possuem um baixo nível de consciência ambiental, uma abordagem 

negativa, que enfatize as desvantagens de não adotar uma posição ambiental, tende a ter mais 

sucesso na intenção de compra segundo Okada e Mais (2010).  

Em relação ao consumo sustentável, Gonçalves-Dias e Moura (2007) sugerem que é o 

consumo de uma menor quantidade de produtos, o visto com conotação negativa quando vai 

além das necessidades básicas, depende mais de uma mudança no estilo de vida do que da 

tecnologia, tem seu foco no usuário final, é uma mudança radical de comportamento, entre 

outros. Para as autoras, o consumo verde está inserido no consumo sustentável. 

 

O consumo além das necessidades básicas, na visão da filosofia de Baudrillard (1985), é uma 

questão das massas, que não tiveram e talvez nem venham a ter, uma relação com as 

necessidades, tornando o consumo uma dimensão de status e de prestígio, de promessa inútil 

ou de simulação. 

 

Outra variante é o chamado consumo ético. A ética nos negócios é aplicada quando a empresa 

age visando o que é bom e correto para o conjunto de instituições, tecnologias, transações e 

atividades desempenhadas  (VELASQUEZ, 2009). 

 

Bray (2011) exemplifica algumas das questões éticas relacionadas ao consumo, como 

princípios de comércio justo, atenção às práticas de trabalho nos países em desenvolvimento, 
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o uso de recursos naturais, entre outros. Já Cooper-Martin e Holbrook (1993) definem o 

comportamento do consumidor de forma mais ampla, como sendo o processo de decisão de 

compra, bem como outros tipos de experiências de consumo, que de alguma forma são 

afetados  pelas preocupações éticas do consumidor. Para Velásquez (2009), há um interesse 

multidisciplinar no tema de comportamento do consumidor ético, pois pesquisadores de 

diversas áreas como sociologia, psicologia, marketing e outras estão preocupados com o tema.  

 

Outra vertente da ética do consumidor estudada por Velásquez (2009) é a expressão coletiva 

do comportamento do consumidor ético, isto é, o consumidor que age em grupos ou 

cooperados, como forma de militância  e resistência ética para resistir às dinâmicas sociais e 

econômicas do sistema, modificando essas dinâmicas, promovendo o aprendizado em 

conjunto e a sociabilização dos integrantes. Os resultados de sua pesquisa indicaram que as 

ações éticas coletivas são organizadas e padronizadas, o que vem a ser um benefício porque 

resulta em uma estratégia mais efetiva do que as ações éticas individuais (VELASQUEZ, 

2009). 

 

Carrigan e Attalla (2001) conduziram uma pesquisa para verificar se o consumidor realmente 

valoriza empresas éticas e pune as não éticas e concluíram que, embora o consumidor 

realmente esteja mais atendo e informado, isso não necessariamente influencia o 

comportamento de compra. Os consumidores até preferem realizar a compra ética, desde que 

não assuma custos adicionais ou haja perda de qualidade do produto. Com base nos 

resultados, as autoras elaboraram uma matriz para categorizar as atitudes do consumidor em 

relação à ética no ato de compra, como reproduzida na Figura 4. 

 

Urdan e Zuñida (2001) chegaram à conclusão semelhante, pois também não identificaram um 

vínculo causal entre importância atribuída e a propensão ao consumo. 

 

Já o consumo orgânico é caracterizado pelo consumidor que adquire produtos orgânicos, pois 

está preocupado com a saúde, segurança, qualidade, meio-ambiente e sabor dos alimentos, 

que por sua vez são cultivados de acordo com os princípios da agricultura orgânica (HOPPE 

et al., 2010). Para os autores, o comportamento desse tipo de consumidor é diretamente 

relacionado ao seu padrão cultural, familiar, ao seu ambiente e sua realidade econômica.  
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Figura 4 – Atitudes do consumidor em relação à compra ética  

Fonte: Adaptado de Carrigan e Attalla (2001) 

 

 

Vilas Boas et al. (2006) identificaram em uma pesquisa nacional sobre consumidor de 

produtos orgânicos, a tendência de que eles colocam seus valores pessoais à frente dos 

coletivos, sendo que sua conduta é influenciada por valores terminais, como longevidade, 

qualidade de vida e felicidade, bem como por valores instrumentais, como consumo 

responsável, viver bem a vida, harmonia interior, entre outros. Este comportamento é 

classificado como ego-trip. 

 

Até aqui foi apresentado o referencial teórico sobre RSAE e Marketing, com a delimitação em 

Marketing Social e vertentes, Marketing Verde, Marketing Crítico e Comportamento do 

Consumidor, a fim de desenvolver uma base teórica aprofundada sobre os temas e suas 

diferentes vertentes para que fosse possível realizar a análise crítica dos artigos e elaborar 

conclusões coerentes com a teoria escolhida e estudada. Segue-se para o desenvolvimento dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 

 

Alta 

 

Intenção de  

compra ética 

 

Baixa 

Alta  Consciência Ética  Baixa
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta é uma pesquisa descritiva, abordagem quantitativa para a coleta e análise dos dados, 

procedimento escolhido por permitir melhor compreensão do problema de pesquisa 

apresentado (CRESWELL, 2012). O estudo é caracterizado como descritivo quando busca 

apresentar precisamente as características de dada situação, grupal ou individual, verificando 

a frequência da ocorrência, com prova precisa dos fenômenos, descrevendo e interpretando a 

realidade (SELTIZ et al., 1967; RUDIO, 2011). Como esta pesquisa pretende realizar um 

censo, analisando todos os artigos publicados nos congressos selecionados, não será preciso 

calcular o tamanho da amostra.  

 

Informações resumidas sobre as características desta pesquisa podem ser visualizadas no 

Quadro 13. 

Questão de 
pesquisa 

Quais são o perfil e a evolução da produção nacional de Marketing em 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial  publicada nos congressos da 

ANPAD entre 1998 e 2012? 

Tipo de pesquisa Descritiva 

Abordagem Quantitativa 

Amostra Artigos de Marketing, cujo objeto de pesquisa esteja relacionado à RSAE, 
publicados no ANPAD entre 1998-2012; 

Coleta de dados Seleção dos artigos por meio da leitura dos títulos e resumos, classificando-os 
conforme parâmetros definidos. 

Período da coleta Etapa 1: Seleção dos artigos: maio de 2013 a julho de 2013 

Etapa 2: Análise Quantitativa:  maio de 2013 a agosto de 2013 

Fontes de pesquisa Anais do ANPAD, livros, revistas científicas, artigos científicos, dissertações, 
teses, documentos digitalizados, relatórios de pesquisas gerenciais e fontes 
retiradas da internet. 

Quadro 13 – Quadro-síntese das características da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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3.1 Bibliometria 

 

A bibliometria surgiu em 1922, por E. Wyndham Hulme, sob o termo statistical bibliography, 

com o objetivo de contagem de documentos de qualquer tipo; porém apenas em 1969, 

Pritchard cunhou o termo bibliometria, propondo o uso de métodos quantitativos, com 

técnicas matemáticas e estatísticas, para investigação da produção de documentos científicos, 

tecnológicos e padrões de comunicação, e que vem sendo utilizado  para classificar e analisar 

estatisticamente as obras citadas em referências bibliográficas (GUEDES; BORSCHIVER, 

2005; MORETTI; CAMPANÁRIO, 2009; DIODATO, 1994).  

 

O trabalho bibliométrico envolve a busca por indicadores (NICHOLLS, 1989; SPINAK, 

1998; LEE et al., 2005), podendo ser classificados como indicadores de um ou duas 

dimensões, segundo Cooper-Martin e Holbrook (1993):  

a) Indicadores de uma dimensão: são indicadores de atividades, como a contagem de 

publicações e de impacto, como a contagem de citações; 

b) Indicadores de duas dimensões: são indicadores que estabelecem conexões entre 

pesquisadores, instituições e países. 

 

O avanço tecnológico tem tornado mais fácil os diversos procedimentos de mensuração 

desenvolvidos além da bibliometria, como, por exemplo, a cienciometria, a infometria e a 

webmetria (VANTI, 2002). Segundo Moretti e Campanário (2009), há dois planos diferentes 

para estudos bibliométricos, o macroplano e o microplano. O macroplano é usado quando se 

deseja encontrar as unidades estruturais de um campo de estudo, suas inter-relações e suas 

redes, em escala global. Já o microplano é utilizado para pesquisar profundamente uma área 

específica, visando definir o estado da arte daquele campo, e é onde estão concentrados os 

estudos de mapas de conhecimento (MORETTI; CAMPANÁRIO, 2009; BOYAC; WILLIE; 

DAVIDSON, 2002). 

 

Por meio de buscas em bases de dados, não foram encontrados, durante a pesquisa inicial, 

abundância de estudos com metodologia semelhante ao que é proposta nesta dissertação, no 

Brasil. Identificou-se os estudos de Bertero, Binder e Vasconcelos (2003), Sampaio e Perin 

(2006), Moretti e Figueiredo (2007), Moretti e Campanário (2009), Souza et al. (2010), para 

citar alguns. Este trabalho se qualifica como um estudo bibliométrico, pois visa a busca de 

indicadores. 
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3.2 Procedimento de obtenção dos dados 

 

 

Para obter os dados para análise, foi definido o escopo da fonte de informação como sendo os 

congressos da ANPAD, compreendendo o período entre 1998 e 2012. Os congressos são o 

EnANPAD (Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração), o ENEO (Encontro de Estudos Organizacionais), o 3Es (Encontro de Estudos 

em Estratégia) e o EMA (Encontro de Marketing).  

Foi utilizado, neste estudo, para a correta identificação dos autores dos artigos e dos autores 

citados nas referências dos mesmos, a seguinte classificação: 

 

• Autor: quem produziu e publicou o artigo analisado; 

• Referência: as obras listadas nas referências do artigo. 

 

Para a obtenção dos dados desejados, o procedimento metodológico seguiu algumas etapas 

para assegurar a fidelidade dos artigos ao tema. Primeiramente, foi realizada a seleção dos 

artigos sobre marketing relacionados de alguma maneira a Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial nos congressos escolhidos por meio da leitura de todos os títulos e resumos de 

cada artigo do evento para identificar sua adesão ao tema pesquisado. Quando houve dúvida 

sobre se um trabalho pode ou não ser selecionado, foi lido o corpo do texto. Os artigos foram 

recuperados de suas fontes em web sites. 

 

A adesão ao tema da pesquisa foi identificada quando constou no título, ou no resumo, ou no 

corpo, uma ou mais das palavras-chave indicadas no Quadro 14 e no Quadro 15. Para a 

definição das palavras-chave, por não haver um método explicito utilizado na academia e, 

devido aos artigos dos congressos não indicarem palavras-chave em seu corpo, optou-se por 

relacionar as palavras encontradas nas fontes de pesquisa utilizadas para a realização desta 

pesquisa, uma vez que  foram originadas de uma extensiva revisão da literatura de congressos 

e periódicos, nacionais e internacionais.  

 

Dessa maneira, foi possível obter uma série de palavras que puderam ser agrupadas em temas 

relacionados, separados em dois grupos: as palavras-chave de marketing e as palavras-chave 

relacionadas a RSAE, que permitiram selecionar os dados corretamente. 
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Foram selecionados os arquivos que incluam palavras-chave dos dois Quadros 14 e 15, 

fazendo a intersecção dos temas. Após essa classificação, foram considerados para este estudo 

os artigos que relacionem RSAE com Marketing, em qualquer uma das definições 

apresentadas no Quadro 14.  

 

Artigos que trataram do tema RSAE e não tinham nenhuma relação com marketing foram 

descartados. Caso, durante a análise do material, novas classificações surgissem, elas foram  

incluídas em um grupo chamado “Diversos”, justificando sua necessidade e importância para 

o estudo. 

 

Palavras-chaves de marketing Temas gerais relacionados 
 
Marketing social 
Marketing de causa social 
Marketing societal 
Marketing social corporativo 
Marketing societal corporativo 
Marketing verde/ Marketing ambiental 
Marketing crítico 
Marketing sustentável 
Marca verde/ sustentável 
 

 

Foram classificadas pesquisas sobre posicionamento 

social ou ambiental, teorias de marketing aplicada a 

RSAE, vantagem competitiva verde/social, 

estratégias verdes/sociais, e outros que coloquem as 

estratégias usadas pelas empresas como principal 

foco da pesquisa. 

 
Consumidor/ consumo responsável 
Consumidor/ consumo sustentável 
Consumidor/ consumo verde 
Consumidor/ consumo consciente 
Consumidor/ consumo ecológico  
Comportamento/ atitude ambiental 
Comportamento/ atitude consciente 
Comportamento/ atitude verde 
Comportamento/ atitude sustentável 
Comportamento/ atitude ecológico 
Produtos orgânicos 
Produtos verdes  
Produtos sustentáveis/ ecológicos 
 

 

Pesquisas sobre o comportamento e atitude do 

consumidor, consumo consciente, consciência 

ecológica do consumidor e outras que coloquem o 

consumidor ou consumo como foco principal. 

Quadro 14 – Palavras-chave de marketing 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Palavras-chaves de RSAE Temas gerais relacionados 
Responsabilidade social 
Responsabilidade ambiental 
Responsabilidade social e ambiental 
Responsabilidade corporativa 
Responsabilidade empresarial 
RSAE 
RSE/ RSC 
 

Poderão classificar pesquisas sobre posicionamento 

social ou ambiental, vantagem competitiva 

verde/social, estratégias verdes/sociais, e outros que 

coloquem as estratégias em RSAE usadas pelas 

empresas como principal foco da pesquisa. 

Quadro 15 – Palavras-chave de RSAE 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

Em seguida, os artigos, com seu texto integral foram organizados por congresso e ano de 

publicação em pastas. Com os artigos organizados em pastas, foram classificadas as 

informações necessárias para a análise. Pretende-se levantar as seguintes informações, 

parcialmente adaptadas de Mazzon e Hernandez (2013): 

 

1. Dados sobre a fonte do artigo:  

a. congresso de origem 

b. ano da publicação 

c. nome do artigo 

 

2. Dados sobre a autoria: 

a. nome do autor  

b. número de autores do artigo 

c. média de autores por artigo 

 
3. Tema do artigo: os temas foram definidos de acordo com a revisão teórica em: 
 

a. Marketing social 

b. Marketing de causa social 

c. Marketing societal  

d. Marketing societal corporativo 

e. Marketing verde ou ambiental  

f. Marketing crítico 

g. Marketing sustentável 

h. Consumo sustentável (inclui todas as variantes) 
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i. Diversos (outros tipos de temas que a análise dos artigos possa revelar) 

 

Quanto ao tema, foi analisado o tema explicitado pelos autores dos artigos e se, em 

comparação com a teoria apresentada nesta pesquisa, seria o tema mais adequado para 

classificá-la. Espera-se que esta análise tenha permitido avaliar como os acadêmicos 

classificam as diferentes subdisciplinas de marketing, se há distanciamento com o que a teoria 

realmente mostra e quais temas tem sido mais estudados. 

 

4. Natureza dos trabalhos: 

a. Teórico: quando não há coleta de dados 

b. Empírico: quando há coleta de dados 

 

5. Métodos de análise: 

a. Quantitativa 

b. Qualitativa 

c. Mista 

 

6. Técnicas de análise: classificadas conforme apareçam nas análises. 

 

7. Citações: os artigos citados foram contados e classificados em grupos conforme suas 

fontes bibliográficas, nos quais foram apresentados os periódicos e fontes mais utilizadas.  

 

8. Dados de autoria das referências para levantamento dos autores mais citados nos artigos 

dos congressos. 

 

Os dados foram arquivados em pastas por congresso e ano e posteriormente foram 

renomeados, numerados e reclassificados em uma pasta para facilitar a manipulação. Utilizou-

se o software Microsoft Excel® para manipulação dos dados. Para a formação do banco de 

dados e análise das obras citadas, os dados dos artigos foram inseridos na planilha 

manualmente, indicando as obras citadas nos artigos (referências bibliográficas), de modo que 

foi possível realizar a contagem dos dados. 
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4 RESULTADOS  

 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa. Foram lidos os títulos e resumos de 

todos os artigos publicados nos congressos EMA, 3Es, ENEO e EnANPAD, em todas as suas 

edições disponíveis desde 1998 até 2012 e selecionados os artigos conforme apresentado nos 

procedimentos metodológicos. Em caso de dúvidas quanto a adequação aos critérios, o artigo 

foi lido completamente para uma análise mais criteriosa. Após a seleção dos artigos e 

classificação em pastas por congresso e ano, os dados alimentaram uma planilha de Microsoft 

Excel, da qual foram extraídas as seguintes informações para apresentação: 

 

1. Dados da Fonte: congresso e ano. 

2. Dados de Autoria: número de autores por artigo. 

3. Tema: foi analisado o tema classificado pelo(s) autor(es) do artigo e se correspondia ou não 

com a classificação sugerida por esta pesquisa. 

4. Natureza dos trabalhos: se teóricos ou empíricos. 

5. Método de análise: se quantitativa, qualitativa ou mista. 

6. Técnica de análise 

7. Contagem e análise das fontes mais citadas, nacionais e internacionais. 

8. Contagem e análise dos autores usados nas referências citadas. 

 

As informações foram organizadas em tabelas para melhor análise e comparação. No processo 

de seleção dos artigos, ocorreram algumas dúvidas quanto à classificação e algumas decisões 

foram tomadas, como segue: 

 

1ª. Se um artigo trata de RSAE, mas não contém relação com marketing ou comportamento 

do consumidor, deve ser considerado? Foi adotada a posição de não considerá-lo, pois 

diversas linhas de pesquisa estudam a RSAE dentro de seus campos de atuação. Como se está 

considerando a RSAE um domínio subjetivo, ou seja, uma teoria que pode ser aplicada na 

prática de diversas formas, apenas aqueles artigos com relação aos temas do Quadro10 foram 

selecionados. 

 

2ª. Se um artigo trata de alguma palavra-chave ou tema que se refere à marketing e 

comportamento do consumidor, mas não se refere diretamente à RSAE, deve ser considerado? 
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Foi adotada a posição de considerá-lo, uma vez que mesmo que não esteja explícito que a 

pesquisa trate de RSAE, ao analisar o marketing verde, por exemplo, o estudo tratará direta ou 

indiretamente de aspectos que poderiam fazer parte de um programa de RSAE, que impacte 

empresas ou consumidores, mesmo quando a análise seja teórica. 

 

Dentro destas premissas, a seleção de artigos resultou no total de cento e doze trabalhos, 

conforme apresentado na Tabela 1, com o número de artigos analisados por ano e por 

congresso. Observando os dados, verifica-se que a maior concentração de publicação de 

artigos ocorre no congresso EnANPAD, o que se justifica uma vez que é o congresso mais 

importante da área de Administração no país e o que possui maior número de artigos 

selecionados para publicação. O congresso EMA possui praticamente a metade das 

publicações selecionadas, sendo o segundo mais utilizado pelos pesquisadores dos temas, o 

que também se justifica uma vez que é o congresso da área de Marketing, no qual os trabalhos 

direcionados são publicados.  

 

Tabela 1 – Frequência dos artigos analisados por ano e por congresso  
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EMA 

- - - - - - 3 - 4 - 14 - 7 - 5 33 29,46 

 
3Es 

- - - - - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 - 6 5,36 

 
ENEO 

- - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 4 3,57 

 
EnANPAD 

1 0 2 1 5 8 9 3 6 7 9 3 6 5 4 69 61,61 

 
Total 

1 0 2 1 6 9 13 3 10 9 23 5 15 6 9 112 100 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos EMA, ENEO, 3Es e EnANPAD 
Elaborado pela autora 
 

Chama a atenção a distribuição da publicação ao longo dos anos, com picos em alguns 

períodos e baixa produção em outros. Observa-se que 20,54% da publicação selecionada 

ocorreu no ano de 2008, seguido por 13,4% em 2010 e 11,61% em 2004. Talvez seja válida a 

realização de uma análise aprofundada do motivo deste ano ter se destacado dos demais, uma 

vez que nos anos seguintes a publicação voltou a cair, comparando com publicações 

internacionais, por exemplo, para verificar se é um processo global. 
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Pelo Gráfico 1, é possível comparar o desenvolvimento do tema ao longo dos anos e dos 

congressos. Observa-se que há bastante variação da produção ano a ano. Entre 2002 a 2004, 

houve um crescimento constante no EnANPAD, porém em 2005 houve uma queda acentuada, 

passando de nove para três artigos. O mesmo fenômeno se repetiu de 2006 a 2008.  

 

Hipoteticamente, o processo poderia se repetir entre 2010 e 2013, porém já se observa uma 

queda desde 2010 em todos os congressos, não somente no EnANPAD. No EMA, a 

disparidade da produção se mostra ainda maior, passando de quatro artigos em 2006 para 14 

artigos em 2008 e uma queda para sete artigos em 2007.  
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Gráfico 1 – Comparativo da produção por ano e congresso 
Elaborado pela autora 
 

A Tabela 2 apresenta dados coletados do congresso EMA por meio da pesquisa no site da 

ANPAD e retorno dos resultados da leitura dos títulos e resumos. Das palavras-chave 

relacionadas a responsabilidade social, foram consideradas somente aquelas cujas pesquisas 

estão relacionadas à marketing. 

 

Tabela 2 – Artigos do EMA 

2004 2006 2008 2010 2012 TOTAL 

3 4 14 7 5 33 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes do congresso Encontro de Marketing da ANPAD – EMA  
 

 

A Tabela 3 apresenta dados coletados do congresso 3Es  por meio da pesquisa no site da 

ANPAD e retorno dos resultados da leitura dos títulos e resumos. Das palavras-chave 
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relacionadas a responsabilidade social, foram consideradas somente aquelas cujas pesquisas 

estão relacionadas à marketing, excluindo-se os trabalhos que citam marketing, sem 

considerá-lo no escopo da pesquisa, sendo o mesmo procedimento adotado para a análise de 

todos os artigos. Dessa forma, foram desconsiderados vinte artigos que tratavam de RSAE em 

outros aspectos que não os abordados nesta pesquisa. 

 

Tabela 3 – Artigos do 3Es  

Ano 2003 2005 2007 2009 2011 TOTAL 

Selecionados 1 0 2 2 1 6 

Rejeitados 2 5 3 8 2 20 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes do congresso Encontro de Estudos em Estratégia – 3Es 
Elaborado pela autora 
 

Dentre os artigos do congresso ENEO, de 2000 a 2012, apresentados na Tabela 4, foram 

desconsiderados vinte artigos em que a RSAE foi tratada sob aspectos organizacionais 

diversos e não relacionados a marketing. Uma pesquisa sobre consumo de produtos orgânicos, 

do congresso de 2012, também foi descartada por analisar a origem dos produtos e a 

certificação para confirmação se são ou não orgânicos e, dessa forma, não se relaciona com 

comportamento do consumidor de produtos orgânicos.  

 

Uma pesquisa da edição de 2010 apontou para um tema que não foi tratado no referencial 

teórico: o uso de ferramentas como balanços sociais para divulgação de informações sobre 

RSAE, como uma ferramenta de comunicação e, por consequência, de marketing. Nesta 

pesquisa, os autores consideraram que a apresentação dos dados do balanço no web site da 

empresa poderia ser chamada de ação de marketing societal corporativo e, portanto, a 

pesquisa foi incluída nos artigos selecionados por este motivo. 

 

Definiu-se que artigos que tratem de disclosure e divulgações de balanços e outros seriam 

incluídas somente quando os autores os classificassem dentro de uma das subdisciplinas de 

marketing do Quadro 10. Caso contrário, o artigo foi agregados em um grupo “diversos” para 

tratar temas que transitam pela RSAE e marketing indiretamente. 
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Tabela 4 – Artigos do ENEO  

 

Ano  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 TOTAL 

Selecionados 0 1 1 0 0 2 0 4 

Rejeitados 1 2 3 6 4 2 3 21 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes do congresso Encontro de Estudos Organizacional– da 
ANPAD – ENEO 
Elaborado pela autora 
 
 
Na Tabela 5 estão apresentados os artigos selecionados do congresso EnANPAD, de 1998 a 

2012. Foram selecionados 69 artigos e rejeitados 196, sendo o pico da produção em 2009. 

 

Tabela 5 – Artigos do EnANPAD  
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S 1 0 2 1 5 8 9 3 6 7 9 3 6 5 4 69 

R 0 1 2 7 10 17 22 19 18 12 23 29 14 13 9 196 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes do congresso EnANPAD 
Legenda: S-Selecionados; R-Rejeitados 
Elaborado pela autora 
 
 
A Tabela 6 apresenta as fontes das referências citadas pelos autores dos artigos publicados 

nos congressos. Foram encontradas 4167 referências (artigos utilizados pelos autores), 

publicados com a participação de 3337 autores. Os 112 artigos selecionados dentro dos 

critérios desta pesquisa foram elaborados por 307 autores, com média de 27,06 referências e 

2,74 autores por artigo.  

 
Das 4167 referências bibliográficas, 1892 referências são nacionais e 2275 referências são de 

origem estrangeira, sendo 325 referências diversas do tipo não acadêmicas nacionais e 95 do 

mesmo tipo internacionais.  Logo, restam 1567 referências acadêmicas nacionais e 2180 

referências acadêmicas internacionais. 
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Tabela 6 –Frequência das citações por publicação  
 

Fonte Frequência 
Livros Nacionais (em língua portuguesa) 945
Livros Internacionais (em língua estrangeira) 537
Diversos Nacionais 325
Journal of Marketing 176
ENANPAD 164
Teses e Dissertações nacionais 134
Diversos Internacionais 95
Journal of Consumer Research 83
Journal of Consumer Marketing 61
Journal of Business Research 56
Journal of Marketing Research 54
Academy of Management Review 44
Journal of Business Ethics 42
Journal of the Academy of Marketing Science 38
Advances in Consumer Research 37
California Management Review 37
European Journal of Marketing 37
R A E 38
Journal of Macromarketing 33
Harvard Business Review 32
Journal of Consumer Affairs 31
Business & Society 29
Outros congressos internacionais 29
International Journal of Consumer Studies 27
Business Horizons 24
International Journal of Research in Marketing 23
Outros congressos nacionais 23
British Food Journal 21
Psychology & Marketing 21
EMA 21
RAUSP 21
Academy of Management Journal 17
Journal of Consumer Behaviour 17
Journal of Public Policy & Marketing 17
Marketing Theory 17
Journal of Retailing 16
Food Quality and Preference 15
Journal of Consumer Psychology 13
Business and Society Review 12
Environment and Behavior 12
Journal of Social Issues 12
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Fonte (continuação) Frequência 
WORKING PAPER 12
Journal of Advertising 11
Journal of Advertising Research 11
Journal of Environmental Psychology 11
American Psychologist 10
Administrative Science Quartely 9
Journal of Personality and Social Psychology 9
RAC 9
Conjuntura Social 8
Consumption, Markets and Culture 8
Journal of Marketing Management 8
Public Relations Review 8
3ES 7
Ambiente & Sociedade 7
Dissertação e tese internacional 7
Journal of Consumer Policy 7
CLADEA 6
Corporate Communications 6
Journal of Communication Management 6
Journal of Economic Psychology 6
Journal of Management Studies 6
READ 6
Scandinavian Journal of Management 6
American Economic Review 5
Brand Management 5
Business Ethics Quarterly 5
International Journal of Advertising 5
Journal of Academy of Marketing Science 5
Journal of Consumer Culture 5
Marketing Letters 5
SEMEAD 5
Sloan Management Review 5
Advances in Experimental Social Psychology 4
Appetite 4
ENGEMA 4
International Marketing Review 4
Journal of Applied Social Psychology 4
Journal of Cleaner Production 4
Journal of Management 4
Marketing Intelligence & Planning 4
PENSA 4
RAM 4
Review of Social Economy 
 

4



73 
 

 

Fonte (continuação) Frequência 
Revista de Administração Pública 4
Social Responsibility Journal 4
ENEO 2
Periódicos com 1, 2 ou 3 referências nacionais 161
Periódicos com 1, 2 ou 3 referências 
internacionais 337
Total 4167

 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora 
 
 

A Tabela 7 apresenta a natureza dos trabalhos analisados, conforme proposto nos 

procedimentos metodológicos, se teóricos (quando não há coleta de dados) ou empíricos 

(quando há coleta de dados). Os resultados mostram a enorme predominância por estudos 

empíricos, com média 5,14 vezes superior aos teóricos. 

 

Tabela 7 – Natureza dos trabalhos 
 

Frequência 
Ano Congresso Teórico Empírico Total 
2002 ENEO 1 0 1 
2004 ENEO 0 1 1 
2010 ENEO 0 2 2 
2003 3ES 0 1 1 
2007 3ES 0 2 2 
2009 3ES 0 2 2 
2011 3ES 0 1 1 
2004 EMA 0 3 3 
2006 EMA 0 4 4 
2008 EMA 3 11 13 
2010 EMA 3 4 7 
2012 EMA 0 5 5 
1998 ENANPAD 1 0 1 
2000 ENANPAD 0 2 2 
2001 ENANPAD 0 1 1 
2002 ENANPAD 0 5 5 
2003 ENANPAD 1 7 8 
2004 ENANPAD 0 9 9 
2005 ENANPAD 0 3 3 
2006 ENANPAD 1 5 6 
2007 ENANPAD 3 4 7 
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(Continuação) Frequência 
Ano Congresso Teórico Empírico Total 
2008 ENANPAD 1 8 9 
2009 ENANPAD 1 2 3 
2010 ENANPAD 0 6 6 
2011 ENANPAD 1 4 5 
2012 ENANPAD 0 4 4 

  Média 0.62 3.69 
Total 16 96 112 

 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA E EnANPAD 
Elaborado pela autora 
Obs.: *Um estudo definido como empírico-teórico pelos autores foi classificado como teórico, por se 
tratar de levantamento bibliográfico, compatível com outros similares, que também se encaixaram na 
classificação como teóricos. 

 
Já a Tabela 8 mostra as características quanto ao método de análise dos trabalhos empíricos 

selecionados, sendo seis estudos classificados como teóricos, portanto sem método de análise 

qualitativo ou quantitativo. 

 
 
Tabela 8 – Método de Análise 

Frequência 
Ano Congresso Quali Quanti Misto Total 
2002 

ENEO 
0 0 0 0 

2004 1 0 0 1 
2010 1 1 0 2 
2003 

3ES 

0 1 0 1 
2007 0 2 0 2 
2009 1 1 0 2 
2011 0 1 0 1 
2004 

EMA 

0 1 2 3 
2006 2 2 0 4 
2008 5 6 1 12 
2010 1 1 2 4 
2012 3 2 0 5 
1998 

ENANPAD 

0 0 0 0 
2000 2 0 0 2 
2001 1 0 0 1 
2002 1 4 0 4 
2003 3 4 0 7 
2004 2 6 1 9 
2005 1 0 2 3 
2006 2 2 1 5 



75 
 

 

Frequência (continuação) 
Ano Congresso Quali Quanti Misto Total 
2007 0 4 0 4 
2008 2 6 0 8 
2009 0 2 0 2 
2010 1 4 1 6 
2011 1 3 0 4 
2012 2 2 0 4 

 Média 1.23 2.12 0.38  
 Total 32 55 10 96 

 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora 

 

 
Tabela 9 – Técnica de Análise da dados utilizadas nos artigos dos congressos 

Tipo de Técnica Frequência %sobre citações 
Testes Estatísticos 51 21% 
Análise Fatorial 30 13% 
Entrevista 27 11% 
Estatística Descritiva 19 8% 
Análise de Conteúdo 18 8% 
Estudo de caso 15 6% 
Experimento 10 4% 
Análise documental 8 3% 
Equações estruturais 8 3% 
Análise de cluster 7 3% 
Regressão 7 3% 
ANOVA 5 2% 
Análise conjunta 5 2% 
Análise discriminante 4 2% 
Escalada (laddering) 4 2% 
Análise do discurso 3 1% 
MANOVA 3 1% 
Técnica projetiva 2 1% 
Observação 2 1% 
Grupo de Foco 2 1% 
Outros 8 3% 
Total 238 100% 

Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora 
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A Tabela 9 apresenta as técnicas de análises utilizadas nos artigos selecionados, tanto 

qualitativas quanto quantitativas. Observa-se que as técnicas quantitativas são em número 

superior às qualitativas, concordando com a preferência por análises quantitativas encontradas 

na Tabela 8. 

 

Tabela 10 – Indicadores de Concentração de Produção das Referências Bibliográficas 

Número de citações Autores Citações a autor Acumulado
119 1 119 119 
35 2 70 189 
34 2 68 257 
33 1 33 290 
31 1 31 321 
29 4 116 437 
27 1 27 464 
26 3 78 542 
25 1 25 567 
24 1 24 591 
23 2 46 637 
22 2 44 681 
21 3 63 744 
20 3 60 804 
18 4 72 876 
17 2 34 910 
16 4 64 974 
15 7 105 1079 
14 3 42 1121 
13 6 78 1199 
12 9 108 1307 
11 8 88 1395 
10 9 90 1485 
9 13 117 1602 
8 20 160 1762 
7 32 224 1986 
6 33 198 2184 
5 68 340 2524 
4 100 400 2924 
3 224 672 3596 
2 503 1006 4602 
1 2265 2265 6867 

Total: 3337 6867 
 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora  
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A Tabela 10 mostra a concentração de citações por autor. Os cento e doze artigos 

selecionados produziram 3337 autores únicos nas referências bibliográficas e 6867 citações. 

Destas citações, praticamente um terço, isto é, 2265 autores foram citados apenas uma vez. E 

apenas 177 autores foram responsáveis por 2184 citações e 21 autores responderam por cerca 

de 10% das citações. Esse resultado confirma o estudo anterior de Moretti e Campanário 

(2009), no qual validam a Lei de Lotka que afirma que muitos autores são pouco citados 

enquanto poucos autores são muito citados. 

 

Na Tabela 11 estão demonstrados os autores mais citados, com corte em dez citações ou mais, 

devido ao tamanho extenso da tabela, considerando somente o primeiro autor indicado na 

referência bibliográfica, estando na posição de primeiro autor ou em qualquer outra posição 

de autoria da primeira à sexta. 

 

Tabela 11 – Autores da 1ª posição mais citados nas referências  

Autor A – Citações por 1º 
autor do artigo na 1ª 
posição da referência 

B – Citações considerando o 
1º autor nas posições de 

autoria de 02 a 06  Total (A+B) 
KOTLER, P. 113 6 119 

ASHLEY, P. A. 35 0 35 
BHATTACHARYA, C. B. 15 20 35 

HAIR JR., J. F. 33 1 34 
SEN, S. 18 16 34 

CARROLL, A. B.  33 0 33 
MALHOTRA 31 0 31 
SHETH, J. N. 27 2 29 

FERRELL, O . C. 13 16 29 
WEBB, D. J. 1 28 29 

MAIGNAN, I. 27 0 27 
CARRIGAN, M. 11 15 26 
ROBERTS, J. A. 14 11 25 
MONROE, K. B. 9 15 24 

MELO NETO, F. P. 23 0 23 
ZALTMAN, G. 2 21 23 
OTTMAN, J. 22 0 22 
ENGEL, J. F. 15 6 21 

BROWN, T. J. 20 1 21 
DACIN, P. A. 20 1 21 

SERPA, D. A. F 20 0 20 
MOHR, L. A.  20 0 20 
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Autor (continuação) A – Citações por 1º 
autor do artigo na 1ª 
posição da referência 

B – Citações considerando o 
1º autor nas posições de 

autoria de 02 a 06  Total (A+B) 
URDAN, A. T. 17 1 18 

ANDREASEN, A. R. 17 1 18 
MINIARD, P. W. 2 16 18 

PRINGLE, H. 17 0 17 
BELK, R. W. 13 3 16 
PEATTIE, K. 13 3 16 

PORTER, M. E. 16 0 16 
MENON, A. 3 13 16 

LAGES, N. S. 15 0 15 
AJZEN, I. 11 4 15 

FRIEDMAN, M. 15 0 15 
HANDELMAN, J. M. 9 6 15 

BARDIN, L. 14 0 14 
SOLOMON, M. R. 14 0 14 

MITTAL, B. 2 12 14 
CREYER, E. H. 13 0 13 
FOUCAULT, M. 13 0 13 

BEARDEN, W. O. 5 8 13 
DEVINNEY, T. M. 1 12 13 

PETER, J. P. 1 12 13 
SCHIFFMAN, L. G. 12 0 12 

STERN, P. C. 10 2 12 
BAGOZZI, R. P. 9 3 12 

SZMIGIN, I. 10 2 12 
GUTMAN, J. 8 4 12 

AAKER, D. A. 12 0 12 
BORGER, F. G. 12 0 12 

FREEMAN, R. E. 8 4 12 
SCHOMMER, P. C. 5 7 12 
CHURCHILL, G. A. 11 0 11 
NETEMEYER, R. G. 7 4 11 
BLACKWELL, R. D. 6 5 11 

SCHIAVO, M. R. 10 0 10 
ANDERSON, W. T. 10 0 10 

STRAUGHAN, R. D.  10 0 10 
REYNOLDS, T. 10 0 10 

SCHWARTZ, S. H. 10 0 10 
WOOD, D. J. 8 2 10 

KELLER, K. L. 3 7 10 
SHAW, D. 2 8 10 

Total 906 298 1204 
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Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora  

 

A Tabela 12 apresenta os autores mais citados considerando todos os autores citados, em 

qualquer posição da referência bibliográfica. Dessa forma, apresenta um mapa mais amplo 

das citações. Devido ao tamanho extenso da tabela, estão considerados autores citados dez ou 

mais vezes. 

 

Tanto na Tabela 11 quanto na 12, o primeiro autor mais citado é Philip Kotler. Com 119 

citações, ele se situa muito à frente dos dois autores empatados em segundo lugar, quase três 

vezes mais citações. Das obras citadas, dezesseis são o livro Administração de Marketing e 

sete o livro Princípios de Marketing, ambos em língua portuguesa, face quatorze artigos de 

periódicos, sendo que apenas um foi referenciado em autor publicado no ENEO e os demais 

de autores publicados no EMA.  

 

Adiante será feita uma análise sobre a temática dos artigos e essa discussão sobre o uso de 

livros e periódicos será retomada. 

 

Tabela 12 – Autores mais citados 

Autor Citações  

KOTLER, P. 119 
ASHLEY, P. A. 35 

BHATTACHARYA, C. B. 35 
HAIR JR, J. F. 34 

SEN, S. 34 
CARROLL, A. B.  33 

MALHOTRA, N. K. 31 
FERRELL, O . C. 29 

SHETH, J. N. 29 
WEBB, D. J. 29 

MAIGNAN, I. 27 
ANDERSON, R. E 26 
CARRIGAN, M. 26 
TATHAM, R. L. 26 

ROBERTS, J. A. 25 



80 
 

 

Autor (continuação) Citações  

MONROE, K. B. 24 
MELO NETO, F. P. 23 

ZALTMAN, G. 23 
OTTMAN, J. 22 
FROES, C. 22 

ENGEL, J. F. 21 
BROWN, T. J. 21 
DACIN, P. A. 21 
SERPA, D. A. 20 
MOHR, L. A.  20 

URDAN, A. T. 18 
ANDREASEN, A. R. 18 

MINIARD, P. W. 18 
THOMPSON, M. 18 

PRINGLE, H. 17 
ARMSTRONG, G. 17 

BELK, R. W. 16 
PEATTIE, K. 16 

PORTER, M. E. 16 
MENON, A. 16 

LAGES, N. S. 15 
AJZEN, I. 15 

FRIEDMAN, M. 15 
BLACK, W. C. 15 

HANDELMAN, J. M. 15 
NETO, A. V. 15 

NEWMAN, B. I. 15 
SOLOMON, M. R. 14 

BARDIN, L. 14 
MITTAL, B. 14 

BEARDEN, W. O. 13 
CREYER, E. H. 13 

DEVINNEY, T. M. 13 
PETER, J. P. 13 
ROSS, W. T. 13 

FOUCAULT, M. 13 
AAKER, D. A. 12 

SCHIFFMAN, L. G. 12 
STERN, P. C. 12 

BAGOZZI, R. P. 12 
SZMIGIN, I. 12 
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Autor (continuação) Citações  

GUTMAN, J. 12 
BORGER, F. G. 12 

FREEMAN, R. E. 12 
SCHOMMER, P. C. 12 
CHURCHILL, G. A. 11 
NETEMEYER, R. G. 11 
BLACKWELL, R. D.  11 

ATTALLA, A. 11 
ÁVILA, M. G. 11 
KANUK, L. L. 11 
HARRIS, K. E. 11 

ANDERSON, W. T. 10 
STRAUGHAN, R. D.  10 

REYNOLDS, T. 10 
SCHWARTZ, S. H. 10 

WOOD, D. J. 10 
FERRELL, L. 10 

KELLER, K. L. 10 
SHAW, D. 10 

SCHIAVO, M. R. 10 
TOTAL 1425 

 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora  
Nota: Autores em itálico são os que foram incluídos quando analisados todos os autores dos artigos, 
não apenas o primeiro autor da referência. 
 

 

Quanto ao tema dos trabalhos e sua adequação à teoria apresentada nesta dissertação como 

sugestão de classificação para as diferentes subdisciplinas de marketing, verificou-se que 

ainda há confusão na abordagem da teoria, especialmente entre marketing social, marketing 

de causa social e marketing social corporativo.  

 

A classificação dos temas seguiu a seguinte nomenclatura, já apresentada anteriormente: 

a. Marketing social 

b. Marketing de causa social 

c. Marketing societal  

d. Marketing societal corporativo 
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e. Marketing verde ou ambiental  

f. Marketing crítico 

g. Marketing sustentável 

h. Consumo sustentável (inclui todas as variantes) 

i. Diversos (outros tipos de temas que a análise dos artigos possa revelar) 

 

Do total de 112 artigos selecionados, 96 foram considerados como classificados corretamente 

de acordo com a teoria que foi apresentada nesta pesquisa. A classificação dos artigos 

considerados corretamente enquadrados na teoria está demonstrada na Tabela 13. É 

importante informar que a partir de 2003, o congresso EnANPAD passou a classificar os 

artigos publicados em áreas temáticas.  

 

Aproveitou-se essa informação para analisar se temas que em teoria seriam da área de 

marketing exclusivamente foram publicados em outras áreas temáticas, que possuem focos 

diversificados.  

 

Tabela 13 – Artigos corretamente enquadrados na teoria apresentada 

Congresso Ano 
Área 

temática do 
EnANPAD 

Tema definido pelo autor e corroborado pela teoria Frequência 

3ES 2007   Consumo sustentável 1 
3ES 2009   Consumo sustentável 1 

3ES 2009   
Marketing  social, Marketing  societal corporativo e 
Marketing  causa social 1 

3ES 2011   Consumo sustentável  1 
EMA 2004   Consumo sustentável 2 
EMA 2006   Consumo sustentável 2 
EMA 2008   Consumo sustentável 6 
EMA 2008   Marketing  crítico 2 
EMA 2008   Marketing  societal corporativo 1 
EMA 2008   Marketing  verde 3 
EMA 2010   Consumo sustentável 4 
EMA 2010   Diversos: comportamento do consumidor 1 
EMA 2010   Diversos: RSAE orientado ao mercado 1 
EMA 2010   Marketing  societal corporativo e consumo consciente 1 
EMA 2012   Consumo sustentável 4 
EMA 2012   Marketing  verde 1 

ENANPAD 1998   Diversos: comportamento do consumidor 1 

ENANPAD 2000   
Marketing  social, Marketing  causa social, Marketing  
societal, Marketing  comunitário, Marketing  1 
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institucional 

Congresso Ano 
Área 

temática do 
EnANPAD 

Tema definido pelo autor e corroborado pela teoria 
(continuação) Frequência 

ENANPAD 2001   Marketing  social 1 
ENANPAD 2002 MKT Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2002 MKT Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2002 MKT Marketing crítico 1 
ENANPAD 2002 POP Marketing  social 1 
ENANPAD 2003 GSA Consumo sustentável 3 
ENANPAD 2003 GAG Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2003 MKT Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2003 GSA Marketing  societal – Marketing  societal corporativo 1 
ENANPAD 2003 GSA Marketing  verde 1 
ENANPAD 2004 GAG Consumo sustentável 2 
ENANPAD 2004 GSA Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2004 MKT Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2004 POP Marketing  social 1 
ENANPAD 2004 GSA Marketing  verde 2 
ENANPAD 2004 MKT Marketing  verde 1 
ENANPAD 2005 MKT-B Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2005 MKT-C Marketing  social 1 
ENANPAD 2006 GCT-D Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2006 MKT-A Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2006 MKT-B Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2006 APS-C Diversos: disclosure com Marketing  social  1 
ENANPAD 2007 APS-C Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2007 MKT-B Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2007 APS-C Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2007 MKT-C Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2007 MKT-D Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2007 APS-C Marketing  societal corporativo 1 
ENANPAD 2007 MKT-A Marketing  societal corporativo 1 
ENANPAD 2008 MKT-A Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2008 APS-C Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2008 APS-C Diversos: comportamento do consumidor 2 
ENANPAD 2008 MKT-B Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2008 MKT-D Diversos: comportamento do consumidor 2 
ENANPAD 2008 MKT-D Diversos: disclosure com comunicação 1 
ENANPAD 2008 MKT-D Diversos: teoria da ação com Marketing  social 1 
ENANPAD 2009 MKT-2 Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2009 MKT-1 Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2009 MKT-8 Marketing  social 1 
ENANPAD 2010 MKT-6 Consumo sustentável 2 
ENANPAD 2010 MKT-4 Consumo sustentável 1 
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Congresso Ano 
Área 

temática do 
EnANPAD 

Tema definido pelo autor e corroborado pela teoria 
(continuação) Frequência 

ENANPAD 2010 MKT-4 Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2010 MKT-6 Diversos: RSAE e valor de marca 1 
ENANPAD 2010 ESO-5 Marketing  verde 1 
ENANPAD 2011 MKT-1 Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2011 MKT-2 Consumo sustentável 1 
ENANPAD 2011 MKT-1 Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2011 ESO-5 Diversos: disclosure com comunicação 1 
ENANPAD 2011 MKT-1 Marketing  verde e consumo sustentável: ecológico 1 
ENANPAD 2012 MKT-1 Consumo sustentável 2 
ENANPAD 2012 MKT-1 Diversos: comportamento do consumidor 1 
ENANPAD 2012 ESO-5 Marketing  verde 1 

ENEO 2010   Consumo sustentável 1 

ENEO 2010   
Diversos: disclosure com Marketing  societal 
corporativo 1 

      TOTAL 96 
Fonte: Dados da pesquisa provenientes dos congressos ENEO, 3Es, EMA e EnANPAD 
Elaborado pela autora 

 

Dez pesquisas que se identificaram como marketing verde estavam de acordo com a teoria 

desse tema, sendo que duas abordaram a RSAE, duas abordaram a percepção do consumidor, 

sendo uma do consumidor consciente. Como o foco principal foi o marketing verde, elas 

foram classificadas neste item. Alguns temas que foram associados nas demais foram 

inovação, argumento ecológico e estratégia.  

 

Já as pesquisas classificadas como Consumo Sustentável por seus autores, corresponderam ao 

tema proposto e apresentaram uma diversidade interessante de temas, como produtos 

orgânicos, produtos ecológicos ou verdes, consumo consciente, consumo ético, consumo 

verde, ego-trip e algumas ligações com marketing verde, marketing societal,  ética e 

sustentabilidade. Das 43 pesquisas selecionadas como Consumo Sustentável, apenas cinco 

apresentaram ligação com a RSAE em seus títulos ou resumos. A distribuição dos 43 artigos 

nos congressos são um artigo no ENEO, três artigos no 3Es, 18 artigos no EMA e 21 no 

EnANPAD.  

 

Uma pesquisa se auto declarou como Marketing de Causa Social. Porém, a leitura atenta do 

artigo identificou que a melhor classificação seria Marketing Societal Corporativo e a 

pesquisa faz referência à RSAE e ética nos negócios.  
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Outras duas pesquisas se declararam como Marketing de Causa Social e  Marketing Social 

Corporativo.  A análise dos artigos indicou que uma se tratava de Marketing de Causa Social 

somente e a outra de marketing em geral, pois analisou as estratégias de RSAE de empresas, 

nas quais muitas atividades de marketing estão incluídas. 

 

Uma pesquisa se denominou como sendo de Marketing Social, Marketing Social Corporativo 

e Marketing de Causa Social. Os três temas realmente foram abordados na pesquisa, porém é 

interessante notar que mesmo explicando a diferença entre Marketing Social e Marketing 

Social Corporativo, e sendo a melhor opção para a classificação a de MSC, os autores 

insistiram em usar a nomenclatura de Marketing Social somente. 

 

Três pesquisas se denominaram como sendo de Marketing Social quando a melhor 

classificação de acordo com a teoria aqui proposta seria Marketing Social Corporativo. Uma 

outra que se propôs como MSC estava corretamente classificada e uma outra que também 

acreditava ser MSC seria melhor classificada em Marketing de Causa Social.  

 

Duas pesquisas de 2008, do EMA, e uma de 2002, do EnANPAD, estão corretamente 

classificadas como Marketing Crítico. Uma está relacionada com desenvolvimento e 

sustentabilidade, sem citar RSAE e as outras duas são mais abrangentes em termos de áreas 

de marketing, incluindo o Marketing Social como parte do Marketing Crítico.  

 

Algumas pesquisas foram classificadas em Diversos devido ao modo como os seus autores a 

classificaram ou por não se encaixarem nas definições aqui usadas, totalizando 21 artigos. 

Uma delas, classificada como Marketing Plural, pode ser realocada para a definição de 

Marketing Crítico devido à maneira de sua abordagem sobre Marketing e RSAE. 

 

Dezoito pesquisas do item Diversos tratam de Comportamento do Consumidor, passando 

transversalmente nos temas de RSAE. Uma pesquisa de Diversos tratou da RSAE, 

comunicação e imagem corporativa. Como são temas que atravessam o marketing, optou-se 

por também classificá-la como diversos. 

 

Um dos artigos (do ENEO) classificados como Diversos trouxe um novo tema à discussão: a 

divulgação das ações de RSAE por meio de balanços sociais das empresas. Como a 
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comunicação está relacionada ao marketing e a empresa que realiza este tipo de divulgação 

está de alguma forma realizando MSC, decidiu-se por incluir esse tipo de artigo em Diversos, 

o que acarretou em mais três artigos oriundos do EnANPAD na mesma classificação. 

 

Já em relação as 16 pesquisas que foram classificadas como não de acordo com a teoria, 

temos a distribuição conforme o Quadro 16.  

 

Congresso Ano Área 

temática do 

EnANPAD 

Tema definido pelo autor Tema sugerido pela teoria 

ENEO 2002 
- 

Marketing causa social 
Marketing  societal 
corporativo  

ENEO 2004 
- 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

3ES 2003 
- 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

3ES 2007 

- 

Marketing  social corporativo 

Marketing  societal 
corporativo misturado com 
Marketing  de causa social 

EMA 2004 
- Marketing  social corporativo, 

Marketing  causa social 
Marketing  causa social 
somente 

EMA 2006 
- Marketing  social corporativo, 

Marketing  causa social Marketing geral 

EMA 2006 
- Diversos: comportamento do 

consumidor 
Consumo sustentável 
(consumidor consciente) 

EMA 2008 - Diversos: marketing plural Marketing  crítico 

EMA 2008 
- 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2000 
- 

Marketing  corporativo 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2002 
ESO 

Marketing  institucional 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2003 
ESO 

Marketing  de causa social 
Marketing  societal 
corporativo 
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ENANPAD 2004 
MKT 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2005 
APS-C 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2006 
MKT-B 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

ENANPAD 2006 
MKT-C 

Marketing  social 
Marketing  societal 
corporativo 

Quadro 16 – Classificação dos artigos com sugestão de alteração de teoria 
Elaborado pela autora 
 

Observa-se que o grande número de artigos que poderiam ser reclassificados tratam do tema 

marketing social ou de causa social versus marketing societal corporativo, totalizando doze 

artigos.  

 

Quando se analisa a diferença entre os congressos, observa-se que ao se considerar somente 

os congressos EMA, ENEO e 3Es, encontramos 11 artigos classificados incorretamente dentre 

44 artigos, isto significa 25% de erros. Analisando somente o EnANPAD, tem-se 7,35% de 

artigos mal classificados. Quando se analise o total da produção,  tem-se 14,29% de artigos 

que poderiam ser reclassificados.  

 

 



88 
 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa buscou analisar os artigos publicados nos congressos EMA, 3Es, ENEO e 

EnANPAD, realizando uma análise bibliométrica da produção de 1998 a 2012. Foi realizado 

o senso dos artigos publicados nos referidos congressos, no período delimitado para estudo, 

resultando na seleção de 112 artigos, os quais foram analisados quanto sua autoria, referências 

bibliográficas e fontes utilizadas e adequação de tema proposto à teoria apresentada neste 

estudo. 

 

O referencial teórico apresentado buscou compreender todas as subdisciplinas de marketing 

que se relacionam com os temas sociais e ambientais, encontrando na pesquisa de Gordon, 

Carrigan e Hastings (2011) um framework chamado de Marketing Sustentável que envolveu 

os temas de marketing social, marketing verde e marketing crítico. 

 

Ao analisar o tema do marketing social, entendeu-se necessário compreender as diversas 

outras subclassificações existentes decorrentes deste primeiro, a saber, o, marketing de causa 

social, marketing societal e marketing societal corporativo. Este estudo pormenorizado foi 

essencial para que, posteriormente, a seleção e análise dos artigos dos congressos fosse 

confiável, atenta à teoria previamente escolhida. Teoria esta que conteve os principais autores 

das áreas e suas contribuições. 

 

Também se fez necessária a inclusão do tema do consumo sustentável, envolvendo, portanto, 

o comportamento do consumidor dentro desse cenário consciente e variantes. Especialmente 

devido ao grande número de pesquisadores e pesquisas que se dedicam ao tema, como foi 

comprovado pelo levantamento de artigos realizado. 

 

Como dito no início deste trabalho, buscou-se analisar duas áreas polissêmicas e carentes de 

um melhor entendimento de como se relacionam: a RSAE e o marketing. Espera-se que o 

objetivo de trazer à luz da discussão acadêmica quais são e como são realizadas as pesquisas 

brasileiras de marketing no tema a fim de aproximar as áreas tenha sido alcançado.  

 

Os resultados da pesquisa encontrados demonstram que em algumas áreas, como Consumo 

Sustentável, os autores demonstram entender como as duas áreas se relacionam, quando 

diretamente envolvida a variável RSAE, bem como a forma que o marketing se relaciona com 
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o consumo sustentável. O tema que se mostrou mais problemático foi o do marketing social e 

variantes, especialmente a confusão entre social e societal corporativo, uma distinção que 

alguns autores fazem questão de realizar, como pode ser visto no Referencial Teórico, e que 

mesmo assim os autores brasileiros não puderam realizar com êxito, confundindo, ainda com 

o nome de social corporativo. 

 

Isto pode ser causado pela dificuldade de definir os temas relacionados ao marketing e o 

social, como a própria teoria apresentou no Referencial Teórico, o que gera nos estudiosos da 

área certa confusão e causa a repetição ou perpetuação do erro, uma vez que o artigo 

publicado está disponível para consulta e será usado por outros acadêmicos em suas 

pesquisas.  

 

Porém, somente isso seria uma resposta simplista para a questão. Talvez falte um pouco mais 

de comprometimento com o tema que está sendo tratado e uma pesquisa mais aprofundada 

para a melhor escolha das referências a serem usadas, uma vez que estão disponíveis estudos 

muito bem classificados e esclarecedores sobre marketing e social, como os utilizados nesta 

pesquisa e no próprio conjunto de artigos dos congressos. 

 

Um fator que chama a atenção em relação a diferença entre as classificações realizadas pelos 

autores e a classificação sugerida por esta pesquisa é que, dentre os artigos publicados nos 

congressos ENEO e 3Es, 28,5% poderiam ser reclassificados conforme proposto, ou seja, com 

melhores argumentos baseado na teoria apresentada. Já no congresso EMA, este percentual 

cai para 15%. Poderia especular-se que os autores que publicam no congresso direcionado 

especificamente para a área de Marketing possuem melhor conhecimento das especificidades 

e subdisciplinas de marketing, do que aquelas que publicam em congressos não específicos.  

 

Fazendo a análise juntamente com o EnANPAD, observa-se que os artigos publicados neste 

congresso possuem uma qualidade superior quando comparados aos artigos do EMA, 3Es e 

ENEO juntos, do ponto de vista da adequação dos temas à teoria usada nesta pesquisa. No 

caso do EnANPAD, apenas 7,35% dos artigos necessitaram de reclassificação, enquanto no 

outros três congressos quando somados, esse número foi de 25%. 

 

Quanto às referências utilizadas, o número superior de referências internacionais  pode ser 

analisado sob ao menos dois pontos de vista. Em primeiro lugar, pode-se considerar que o uso 
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de referências internacionais permite trazer os temas e estudos mais atualizados para uso nas 

pesquisas nacionais, representando a tentativa de atualização dos autores brasileiros com o 

que ocorre no exterior.  

 

Porém, uma segunda linha de pensamento, mais crítica, argumenta que o excessivo uso de 

estudos estrangeiros leva os pesquisadores brasileiros a ignorar as características acadêmicas, 

sociais e empresariais locais. Isto é, busca mimetizar-se com o que ocorre no exterior, 

reproduzindo no Brasil os estudos de outros países sem uma análise crítica se a aplicação de 

tais métodos, temas e estudos condiz com a realidade do país.  

 

Além disso, corrobora com a constatação de Mazzon e Hernandez (2013) que chegaram à 

conclusão de que os autores brasileiros usam mais referências internacionais, porém publicam 

no Brasil e, perpetuando desta forma o processo de pesquisa, não são citados. 

 

O referencial bibliográfico utilizado no EnANPAD e EMA tende a ser composto mais de 

periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, enquanto os autores publicados no ENEO e 

3Es preferem utilizar livros. Como já sabido na academia, o conhecimento disponível nos 

livros geralmente é um conhecimento já consolidado, enquanto que os periódicos apresentam 

as pesquisas e temas mais recentes e atualizados. Isso pode ajudar a explicar a taxa de artigos 

do ENEO e 3Es classificados em teorias incorretas elevada, praticamente o dobro em relação 

ao encontrado no EMA.  

 

Já quando incluímos o congresso EnANPAD, 62 dos 95 artigos estão corretamente 

classificados de acordo com a teoria aqui apresentada. Ou seja, quase o dobro dos 33 artigos 

que reúnem os congressos EMA, 3Es e ENEO. Porém, o referencial bibliográfico continua 

sendo predominantemente estrangeiro.  

 

Também se confirma a preferência pelo uso de livros acadêmicos pelos pesquisadores 

brasileiros, em número bem superior ao periódico mais bem colocado, o Journal of 

Marketing, que possui 176 referências, enquanto Livros Nacionais possui 945 e Livros 

Internacionais, possui 537 classificados. 

 

Ainda uma última análise sobre os autores das referências utilizadas nos artigos, observa-se 

que o autor mais citado possui quase três vezes mais citações que o segundo autor, sendo 119 
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a 35 citações. Interessante notar, ao menos, que o segundo autor mais citado é um autor 

nacional. Porém ambas obras mais citadas são livros-texto, não representando, portanto, o que 

há de mais recente no tema, embora tenham se tornado obras referenciais em suas áreas. 

 

Também chama a atenção o elevado número de autores que possuem apenas uma referência. 

No total de 3337 autores, 2265 foram citados apenas uma vez. Esse achado corrobora a Lei de 

Lotka, como comentado anteriormente. Uma das análises que se pode fazer nesse caso é que 

os autores dos artigos tendem à uma zona de conforto em relação às obras que utilizam, 

referenciando sempre os mesmos autores. Talvez isso ajude a explicar porque encontra-se 

erros ou oportunidades de melhoria no uso das teorias de marketing social como foi detectado. 

A reprodução das mesmas referências pode reproduzir os mesmos erros. Cabe ao pesquisador 

realizar uma análise mais crítica do referencial teórico que utiliza e buscar atualizá-lo 

constantemente. 

 

Portanto, retomando quanto ao objetivo proposto, acredita-se ter sido possível mapear as 

nuances das diferentes áreas e analisar criticamente a produção em Marketing relacionado a 

Responsabilidade Socioambiental. A produção anual apresenta o desenvolvimento do tema ao 

longo do tempo e permite pensar nas tendências para os próximos anos. Observa-se que 

ocorrem picos de produção na área e que após o último pico, a produção tem estado em 

declínio. Já em relação aos objetivos específicos propostos, verifica-se que foram alcançados 

e permitiram a conclusão desta pesquisa. 

 

Sugere-se para pesquisas futuras a ampliação do escopo desta análise, incluindo outros 

congressos nacionais e uma comparação com periódicos, seguindo os mesmos procedimentos.  

 

Dentre as limitações do estudo, apontamos que a seleção e análise dos artigos dos congressos 

foi realizada pela autora que, embora tenha seguido estritamente a teoria aqui exposta, pode 

ter cometido engano de seleção ou viés de análise. Por esse motivo, como proposta para 

futuros estudos com o mesmo procedimento, sugere-se o uso de juízes especializados nos 

temas, que poderão realizar a seleção e a crítica de forma imparcial. Este procedimento não 

foi adotado devido ao curto período de seleção e análise disponível para elaboração desta 

pesquisa. 
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