
 

A INFLUÊNCIA DO MARKETING SOCIAL NAS ESTRATÉGIAS 

EMPRESARIAIS 

Silvânia Soares Santos Brandão, Simarly Maria Soares 

INTRODUÇÃO 

 Um dos desafios empresariais da atualidade está relacionado à valorização da abordagem ética e 

socialmente responsável pelo marketing, que está interferindo na maneira com que as organizações conduzem 

suas estratégias. Diante dos desafios e transformações enfrentadas, muitas empresas que buscam diferenciação 

e atuam em um ambiente de acirrada competitividade estão passando a acreditar que um posicionamento 

fundamentado em ações de cunho social possa trazer oportunidades para o fortalecimento da marca e da 

imagem da instituição, e consequentemente da sua identidade. Parece que os interesses da sociedade estão 

sendo considerados de forma mais intensa nas decisões empresariais, o que está promovendo um maior vínculo 

entre o mundo corporativo e vários grupos da sua comunidade. (NICKELS E WOOD 1999, p. 44) 

 O marketing social é um tema que busca contemplar objetivos sociais desejados e já completa quatro 

décadas dentro do conhecimento de marketing. As pesquisas referentes ao tema já atingem certo grau de 

maturidade (ANDREASEN, 2002) e é cada vez maior o número de pesquisadores que trabalham esse tema e 

de conferências que abrem espaço para essas pesquisas (DONOVAN, 2011). 

 Este trabalho busca analisar a influência do marketing social nas estratégias empresariais. Considera-

se que essa área do conhecimento ainda é relativamente nova no Brasil e, por isso, também, é pouco conhecida 

pelos profissionais que atuam no setor. O tipo de pesquisa utilizada é a bibliográfica com abordagem 

qualitativa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Satisfação do cliente através de benefícios sociais 

 

 As empresas quase sempre não conseguem reconhecer que seus mercados estão mudando em ciclos 

menores. As exigências dos clientes e das forças competitivas vêm significativamente mudando a forma de se 

praticar o marketing. (GIULIAN, 2006)  

 Desde a última década, teóricos e práticos do mundo dos negócios começaram a convergir para um 

mesmo pensamento. A ideia de pensamento social e humano, para além do relacionamento com o cliente e 

reforço de marca. Muitos buscam compreender além do que se traduz em valor e satisfação para o cliente e 

como as empresas podem proporcioná-los, como cultivar fortes relacionamentos com os clientes. Marketing é 

a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999). 

 Diante dessa nova organização empresarial global, as organizações privadas possuem uma nova 

diretriz nos rumos da obtenção do lucro, pois simplesmente as vantagens oferecidas em relação a valores 

(preços) não estão sendo suficientes para a obtenção de um mercado consumidor. Cada vez mais a qualidade 

do produto está relacionada à relação da empresa com a sociedade e seu comportamento ético e esses fatores 

determinam o comportamento dos consumidores (PAES, 2003, p. 25).  

 Quando os benefícios centrais da organização envolvem a oferta na qual as pessoas obtêm benefícios 

pessoais ou sociais providos por sua mudança de comportamento, as atividades de marketing serão regidas 

pelo Marketing Social. (KOTLER, 1994) 

 

Surgimento e conceitos acerca do marketing social 

 

 O primeiro trabalho a sugerir uma definição clara para o marketing social foi de Kotler e Zaltman 

(1971). O trabalho aponta para uma ampliação do conceito de troca para algo genérico e não restrito às trocas 

por dinheiro, como em Kotler (1972) que afirma que as trocas podem ser dadas através de qualquer 

transferência de recursos sem um pagamento claro entre as partes. A questão emergente para o marketing 

social é a de que muitos cidadãos se preocupam com problemas como a poluição, mas simplesmente não 

podem fazer nada a respeito, não existe um “produto a ser comprado” ou causa a se engajar (KOTLER; 

ZALTMAN, 1971). A partir disso, os autores definem o marketing social como o desenho, planejamento e 

controle de programas para influenciar a aceitação de ideias sociais envolvendo considerações de planejamento 

de produto, comunicação, preço, distribuição e pesquisa de mercado (KOTLER; ZALTMAN, 1971, pag. 5). 
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 Lazer e Kelley (1973), afirmam que o marketing social também se preocupa com as consequências 

societais de políticas, decisões e ações de marketing. Para estes autores, um conceito definitivo de marketing 

social ainda estava por ser definido.  

 Na definição de Luck (1974), o beneficiário de um serviço gratuito não pode ser considerado um 

comprador, pois não há troca de valores com o provedor do serviço. Esse tipo de visão pode ser considerado 

limitada, pois no marketing social há uma contrapartida na transação, não em dinheiro, mas em receptividade à 

ideia ou atitude que está sendo “vendida”. 

 Kotler e Roberto (1992), revisam o conceito proposto anteriormente afirmando que o marketing social 

objetiva uma mudança de comportamento. Andreasen (1994), tenta delimitar o domínio legítimo e o conceito 

definitivo de marketing social, pois para ele ainda há uma confusão entre terminologias. Para o autor, a questão 

central é influenciar o comportamento, e não necessariamente mudá-lo, porque alguns programas de marketing 

social não tentam mudar comportamentos, apenas desencorajá-los. Andreasen (1994) define três critérios para 

o marketing social: aplicar as técnicas do marketing comercial, influenciar o comportamento voluntário e 

buscar primariamente o benefício da sociedade e não da organização de marketing que a promove. 

 Em relação ao domínio do marketing social, Andreasen (1994), argumenta que empresas com fins 

lucrativos engajando em atitudes de melhoria de bem-estar social não pode ser considerado uma atividade de 

marketing social. Isso porque a mudança social é um propósito secundário da campanha do ponto de vista da 

empresa. Essa restrição do uso do marketing social por organizações não empresariais está alinhada à primeira 

proposição de Kotler e Zaltman (1971), sobre o marketing social. 

 Nas publicações atuais existe consenso sobre o marketing social fazer uso das ferramentas e técnicas 

de marketing para influenciar comportamentos com objetivos sociais. As discussões sobre quem pode ou não 

pode utilizar o marketing social e a ética na utilização (HASTINGS; ANGUS, 2011) ou o que não pode ser 

considerado marketing social (MAIBACH, 2003), permanecem e são de grande importância para o 

desenvolvimento do tema. Para Andreasen (2003), toda essa discussão permitiu que o marketing social 

atingisse um nível de maturidade, criando seu espaço e se consolidando. 

 

Diferença entre marketing social, macromarketing, marketing societal e responsabilidade social 

corporativa  

 

 Mesmo com tantas abordagens para tentar definir o que é marketing social, ainda existe confusão 

entre os conceitos referentes às temáticas que envolvem marketing e sociedade. Por vezes a diferença entre 

marketing social, macromarketing, marketing societal e responsabilidade social corporativa não parecem claras 

e, diversos trabalhos com destaque para Hunt (1976), se esforçaram na tentativa de trazer a diferenciação entre 

conceitos e escopos dentro do estudo do marketing. 

 O marketing social, como definido por Andreasen (1994) é o uso das técnicas e ferramentas de 

marketing por programas que visam influenciar o comportamento voluntário dos indivíduos para seu bem-estar 

e bem-estar da sociedade da qual é parte integrante. De acordo com a classificação de Hunt (1976) o marketing 

social se encontra no nível micro, não empresarial e positivo/normativo. É micro por estudar o marketing de 

unidades individuais, não empresarial porque ele faz parte do escopo de organizações sem fins lucrativos, 

normativo porque lida com questões decisórias internas das organizações e positivo porque pode tratar de 

como essas organizações tomam ou deveriam tomar suas decisões. 

 O marketing societal pode ser definido como a incorporação de considerações societais no desenho e 

implementação de estratégias pelas empresas (EL-ANSARY, 1974). Esse conceito é mais amplo e procura 

atender aos interesses de toda sociedade, os negócios não devem apenas avaliar o lucro de suas ações, mas 

também seus efeitos na sociedade (TAKAS, 1974). Para Gaski (1985), o marketing societal transcende o 

objetivo do lucro das empresas, esse conceito vê o bem-estar da sociedade como o objetivo a ser perseguido 

pelas corporações, os fatores societais devem ser considerados mesmo sem regulamentação porque é a coisa 

certa a ser feita. Abratt e Sacks (1988), argumentam que uma orientação societal resultará em maiores lucros 

para as empresas no longo prazo ao passo em que benefícios societais amplos são atingidos. Para os últimos 

autores, mesmo abordando um foco societal, o lucro continua sendo a máxima das corporações. 

 Gaski (1985) aponta que o marketing societal é um campo perigoso, pois os praticantes do marketing 

não têm o conhecimento e não devem ter o poder para decidir o que é melhor para a sociedade. Dessa forma, o 

marketing societal vai contra questões básicas da democracia, pois quem deve decidir os temas prioritários e 

questões de bem-estar social deve ser a própria sociedade, e não profissionais ou acadêmicos de marketing. 

Embora profissionais de marketing tenham conhecimento em satisfazer as necessidades e desejos do 
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consumidor eles não têm conhecimento para decidir e agir pelo interesse público. O mercado pode regular os 

interesses públicos por si só, pois quando uma empresa tenta o lucro produzindo consequências sociais 

indesejáveis, o público forçará a uma conduta de ajuste dessa corporação (GASKI, 1985). 

 Assim, é possível concluir que a tentativa de interferir proativamente nas questões societais através do 

marketing pode ser um problema, mas é importante estudar e conhecer os temas relevantes dessa natureza a 

fim de responder às demandas da sociedade. Dessa forma, conforme as classificações de Hunt (1976), o 

marketing societal está dentro do escopo macro, empresarial e não empresarial e normativo. Lusch (2007) vê o 

marketing como uma instituição societal, que é definida como estrutura informal ou meio de obter ordem 

social e governança de comportamento que é cooperativo por natureza e transcende a individualidade do ser 

humano. A diferença entre o marketing social e o societal está então no objetivo a ser alcançado, enquanto o 

primeiro é endereçado a um problema ou causa social específica, o segundo lida com questões da sociedade de 

maneira ampla. 

 Apesar de toda discussão acerca do tema é possível afirmar que nas publicações atuais existe 

consenso sobre o marketing social fazer uso das ferramentas e técnicas de marketing para influenciar 

comportamentos com objetivos sociais. As discussões sobre quem pode ou não pode utilizar o marketing social 

e a ética na utilização (HASTINGS; ANGUS, 2011) ou o que não pode ser considerado marketing social 

(MAIBACH, 2003) permanecem e são de grande importância para o desenvolvimento do tema. Para 

Andreasen (2003), toda essa discussão permitiu que o marketing social atingisse um nível de maturidade, 

criando seu espaço e se consolidando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma abordagem de marketing social não se restringe à mera transposição dos métodos e técnicas do 

marketing comercial para a área social. Propicia, fundamentalmente, uma nova forma de ver e entender as 

questões sociais, daí se originando novos métodos e estratégias de intervenção. O marketing social trata, 

portanto, da gestão do processo de transformação social. 

 A atuação voltada para a sociedade, para a construção de valores, imagens e projetos coletivos está se 

tornando parte indissociável de uma empresa de sucesso. A prática social nas empresas é um negócio; pode e 

deve ser utilizada como instrumento de Marketing nos dias de hoje. 

 A partir da pesquisa, conclui-se que o marketing social está em um ponto de grandes reflexões e 

aprofundamento em questões que não eram debatidas anteriormente. Assim, o tema aponta para um 

desenvolvimento nos próximos anos e uma ampliação do uso do marketing social para alcançar seus objetivos 

em busca do bem-estar social. 

 Portanto, não se encerra aqui a discussão acerca do tema. Recomenda-se a exploração sobre amplitude 

do marketing social, de modo a auxiliar os gestores de programas sociais a entender melhor os princípios e 

métodos que norteiam essa forma inovadora de abordagem das questões sociais. 
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