
recente flagrante envolvendo a 

badalada marca internacional Zara 

não é nada glamouroso. Acusada 

de fabricar seus produtos com 

mão de obra escrava — incluindo 

contratações irregulares, t rabalho infantil , 

condições degradantes, jornadas de até 16 horas 

diárias, cerceamento de liberdade e discriminação 

étnica de indígenas —, a companhia, além da 

multa para cada empregado envolvido na situação 

irregular, terá de fazer um aporte de três vezes 

o valor do piso salarial local e a entrega de uma 

cesta básica. A Zara também terá que fazer um 

investimento social de R$ 3,4 milhões em ações 

preventivas e corretivas no setor de moda. Para 

completar, encontram-se em andamento no 

Ministério doTrabalho e Emprego (MTE) outras 20 

investigações contra grifes de roupas nacionais e 

internacionais. 

Fatos como esse envolvendo grifes de prestígio 

entre os consumidores são estarrecedores, e nos 

faz refletir sobre o impacto negativo para a marca, 

suscitando a seguinte dúvida: será que a roupa 

que eu uso ou o tênis que calço colaborou para a 

exploração do trabalho escravo infantil? 

Os desafios que os executivos precisarão 

enfrentar para resgatar a imagem, para sempre 

arranhada, deixa claro que as companhias que 

não atrelam valores morais, éticos e responsáveis a 

sua visão e missão correm um sério risco de darem 

um tiro no próprio pé. Foi assim com a Nike há 

mais de 10 anos. Quem não se recorda dos tênis 

da marca sendo feitos por crianças no sudeste 

asiático? Após ver suas ações perderem valor na 

bolsa de valores americana, a empresa passou a ter 

uma responsabilidade muito maior dentro de sua 

cadeia produtiva, aumentando o controle sobre 

seus subcontratados e estando atenta a quem faz 

(fornecedores) e a quem compra (consumidores). 

A concorrente Adidas correu atrás antes 

mesmo de ver sua reputação descer pelo ralo. 

Em vez de gerenciar uma crise, desenvolveu 

seu próprio sistema de monitoramento, e envia 

pessoas para suas fábricas de bola para se certificar 

de que não há crianças trabalhando. A medida tem 

funcionado, pois tem dado aos consumidores a 

visibilidade correta da imagem da companhia, 

associando-a a ações de responsabi l idade 

socioambiental. É o que podemos ver com o 

programa "Pegada Sustentável", lançado pela 

Adidas, em janeiro de 2012. A principal ação do 

programa é a coleta de calçados descartados pelos 

usuários, que, em vez de irem parar nos lixões 

ou nas ruas, serão levados para as fábricas com 

o intuito de gerar energia. O cliente assinará um 

termo de doação do material para a reciclagem e, 

em troca, receberá um brinde. O objetivo é engajar 

o consumidor em suas atividades ambientais e dar 

um destino correto aos produtos no fim do seu 

ciclo de vida, reforçando assim o posicionamento 

da companhia ligado a questões sustentáveis 

e minimizando os impactos causados no meio 

ambiente pelo descarte inadequado dos calçados 

esportivos. Com isso, a Adidas busca atingir os três 

pilares da sustentabilidade (econômico, social 

e ambiental), sendo um bom exemplo de que, 

se bem usado, o marketing social pode ser um 

excelente negócio. 

Marketing social: ferramenta de gestão estratégica para 
a transformação social 

O marketing social passou de um tema bastante 

discutido no meio corporativo e foi incorporado às 

estratégias de grandes companhias. Entretanto, 
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muitas empresas ainda usam o marketing social 

motivadas não por razões sociais, mas por 

questões mercadológicas e fiscais. Sem dúvida, isso 

justifica a discussão de alguns conceitos básicos, 

de modo a auxiliar os gestores a compreender o 

marketing social e aplicá-lo sem cometer o erro de 

restringir a transposição dos métodos e técnicas do 

marketing comercial para a área social. 

O marketing social propicia, fundamentalmente, 

um novo formato de ver e entender as questões 

sociais, daí se originando novas metodologias e 

estratégias para intervenção. Entretanto, a marca 

que fizer isso, entendendo os princípios e métodos 

que norteiam essas ações, além de eliminar o risco 

de sumir do mercado de uma hora para outra, 

ainda vai obter todos os benefícios de chegar ao 

futuro antes da concorrência. 

A expressão "marketing social" surgiu nos 

Estados Unidos, em 1971, e foi usada pela primeira 

vez por Kotier e Za l tman — que, na época, 

conceituaram o marketing social como sendo o 

processo de "criação, implementação e controle 

de programas implementados para influenciar 

a aceitabilidade das idéias sociais e envolvendo 

considerações relativas ao planejamento de 

produto, preço, comunicação, distribuição e 

pesquisa de marketing". 

Outra conceituação foi proposta por Glenn 

Wasek, professor da Escola de Pós-Graduação 

em Saúde Pública da Universidade de Harvard, 

de quem tive a honra de ser aluna, em 1996, do 

primeiro Curso de Capacitação em Marketing 

Social, aliança estratégica com a Universidade 

de Harvard, Comunicarte e John Snow do Brasil. 

Dando ênfase aos aspectos operacionais e aos 

objetivos programáticos, Wasek afirma:"Marketing 

social é o emprego do planejamento de mercado, 

estratégia, análise e técnicas gerenciais tradicionais 

e inovadoras para garantir o bem-estar do 

indivíduo e da sociedade" E, privilegiando o cliente, 

conclui:"É um programa público do ponto de vista 

do consumidor". 

Uma interpretação mais recente, proposta 

por Kotier e Lee em 2008, em "Social Marketing: 

Influencing Behaviors for Good" esclarece que 

o "marketing social é um processo que aplica os 

princípios e as técnicas de marketing para criar, 

comunicar e fornecer valor a fim de influenciar os 

comportamentos do público-alvo que beneficiem 

a sociedade (saúde pública, segurança, meio 

ambiente e comunidades), bem como o próprio 

público-alvo". 

0 que não é marketing social? 
O marketing social progrediu muito desde seu 

aparecimento no início dos anos 70. Entretanto, 

assim como no marketing, é c o m u m o uso 

atrofiado de seu conceito, considerando apenas 

um dos seus componentes, sendo importante 

esclarecer alguns pontos mal compreendidos: 

• Marketing social e publicidade social são coisas 

bem diferentes. Embora a publicidade social seja 

um importante instrumento de marketing social, 

o marketing social é bem mais abrangente que 

simplesmente promover uma causa. 

• Marketing social não é uma expressão 

alternativa para manipulação e venda agressiva. 

A ação é voltada para o cliente, ou beneficiário, 

sendo sensível a suas necessidades. 

• Marketing social não é sinônimo de "mídia 

social" embora sejam táticas promocionais muito 

usadas pelos profissionais de marketing social para 

dar mais visibilidade a um produto, serviço, idéia 

ou mesmo a uma causa social. 

• Marketing social não é venda. Uma estratégia 

de marketing social pode incluir o fornecimento 

de produtos, como remédios e preservativos, 

por exemplo. A venda de produtos pode ser a 

conseqüência de uma estratégia de marketing 

social, mas o seu fim será sempre a venda de um 

comportamento desejado. 

Apesar dessas diferenças, também existem 

semelhanças entre os modelos de marketing social 

e comercial, e essas são essenciais para o sucesso de 

um programa ou ação. Um profissional capacitado 

poderá ser um fator de diferença no sentido de 

alcançar ou consolidar vantagens competitivas 

que excedem o simples ganhar dinheiro. 

Na próxima edição falarei um pouco mais sobre 

essas similaridades. Até lá! 
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