
Marketing relacionado a causas deve contemplar temas essenciais aos clientes  

 

 
Marcos Kisil, diretor-presidente do IDIS 

 

Já conhecido por mais da metade das empresas brasileiras e utilizado por 27% delas, o 
Marketing Relacionado a Causas (MRC) – ferramenta que alinha estratégias de marketing a 
demandas sociais – ainda enfrenta uma série de desafios. Entre os principais, está a 
necessidade de atenção corporativa a temas ainda pouco explorados, mas apontados pelos 
consumidores como essenciais. 

“O importante é ouvir o público para descobrir causas que para a sociedade são importantes e 
sobre as quais nenhuma companhia ainda se debruçou”, afirma Marcos Kisil, diretor-presidente 
do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS). Ele participou nesta 
quinta-feira (24/07) do comitê de Marketing da Amcham-São Paulo. 

Exemplo de causa que os consumidores gostariam de ver apoiadas, segundo a última pesquisa 
IDIS/ Enfoque, realizada em 2005, é o público idoso. Essa é a terceira maior prioridade para 
os consultados (17%), atrás apenas de crianças e adolescentes (40%) e saúde (30%).  

Pelo lado das empresas, que compartilham o mesmo foco em saúde (27%) e crianças e 
adolescentes (23%), os mais velhos ainda não recebem a devida atenção. Em estudo também 
do IDIS/ Enfoque conduzido em 2003, os idosos não foram lembrados por nem mesmo 1% dos 
executivos ouvidos. 
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Avon 

Há vários anos, o Brasil tem sido objeto de ações bem-sucedidas de MRC, caso das 
promovidas pela Avon. O primeiro programa desenvolvido pela instituição no País foi o “Beijo 
pela Vida”, contra o câncer de mama, voltado à disseminação de informações sobre a doença e 
seu tratamento e à captação de recursos via revendedoras para investimento em projetos.  

O sucesso motivou uma segunda campanha, agora contra a violência doméstica, que teve 
início neste mês de julho com a venda de uma pulseira. A renda será revertida inteiramente ao 
combate desse crime. “Trata-se de um case inédito porque proporciona lucro zero à Avon e às 
revendedoras”, revela Olga Corch Siamantob, coordenadora de Projetos do Instituto Avon, que 
também esteve na reunião do comitê. 
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