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RESUMO 

Este trabalho de investigação procura compreender as reais motivações dos mentores de 

ideais de ações sociais, bem como explorar as relações entre a utilização de instrumentos 

de marketing social, apoiados em ações de responsabilidade social, e a consolidação de 

marcas. Analisamos os projetos sociais desenvolvidos por uma organização brasileira do 

ramo financeiro - Banco Bradesco - e uma organização portuguesa do ramo retalhista - 

Delta Cafés - procurando identificar se os mesmos possuem um caráter ideológico de seus 

mentores. 

A investigação realizada é qualitativa com opção metodológica pelo estudo de casos.Os 

instrumentos de recolha utilizados foram a entrevista semi-estruturada, a análise 

documental e observações da realidade.  

A partir da análise dos resultados concluimos que as organizações estudadas cumprem 

ideologicamente a função de promover mudanças na área da educação com os seus 

projetos sociais. Estes projetos sociais proporcionam aos beneficiários uma formação 

direcionada à realidade em que vivem, mas ao mesmo tempo procurando torná-los pessoas 

independentes, que operam e colaboram entre si, fortalecendo idéias e posicionamentos, o 

que leva ao comprometimento com a formação de cidadãos e a constituição de uma 

sociedade mais justa, onde preponderam as relações de solidariedade e igualdade. 

Este trabalho pretende contribuir para o aprofundamento de conhecimentos na área de 

marketing social, ao explorar as intenções dos percursores de projetos sociais que 

promovem uma forte ligação com as comunidades envolventes e que procuram criar 

verdadeiras transformações sociais. 

Palavras-chave: Marketing Social, Responsabilidade Social, Ideologia, Fundação Bradesco, Delta 

Cafés.  



 

 



 

ABSTRACT 

This research seeks to understand the real motivations of the ideals of mentors of social actions, 

and to explore the relationships between the use of social marketing tools, supported by social 

responsibility, and the consolidation of brands. 

 

We analyzed the social projects developed by a Brazilian financial organization - Banco Bradesco - 

and a Portuguese organization - Delta Cafés – and we try to identify if they have an ideological 

character of their mentors. 

 

The investigation is qualitative with the use of case study methodological approach. The data 

collection instruments used were semi-structured interviews, document analysis and observations 

of reality. 

 

The results showed that the studied organizations ideologically fulfill the function of promoting 

changes in education with their social projects. These social projects provide the beneficiaries with 

a training directed to the reality they live in, but at the same time seeking to make them 

independent people who operate and work together, strengthening ideas and positions, which leads 

to commitment to the formation of citizens and the building a more just society where 

predominates solidarity and equality relations. 

 

This work aims to contribute to the deepening of knowledge in social marketing, given that 

explores the intentions of social projects precursors that promote a strong bond with the 

surrounding communities and seeking to create real social change. 

 

Keywords: Social Marketing, Social Responsibility, Ideology, Fundação Bradesco, Delta 

Cafés 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo pretende analisar a importância do marketing social, com base na 

responsabilidade social empresarial, como estratégia de posicionamento das organizações 

(e dos seus produtos) e como elemento diferenciador em virtude do fenómeno da 

globalização. Pretendemos, desse modo, contribuir para a perceção da ideia de que 

trabalhar o social é uma poderosa ferramenta para a fidelização dos clientes. A verdadeira 

fidelidade não pode ser comprada, ela necessita ser conquistada, e essa conquista, aos 

olhos dos consumidores, ocorre em decorrência do comprometimento cada vez mais 

pessoal das organizações com a sociedade, por meio de um projeto social relevante que, 

beneficiando a comunidade, proporciona uma mudança de comportamento. 

Neste capítulo introdutório, procederemos a um breve enquadramento do tema a abordar, 

justificando a sua escolha, identificando e definindo a problemática, explicitando os 

objetivos do trabalho, bem como descrevendo alguns contributos e a relevância desta 

investigação. Por último, apresentaremos a estrutura da pesquisa. 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA E PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

O processo de globalização da economia mundial e o desenvolvimento da sociedade têm 

causado profundas transformações na organização da produção e na gestão das 

organizações, trazendo sérios problemas a algumas comunidades. Neste contexto, as 

organizações veem-se forçadas a tomar atitudes que, de alguma maneira, possam 

minimizar as carências sofridas: “É nesta fase que as empresas se preocupam com a 

situação do mundo e querem contribuir para um mundo melhor” (Kotler, 2010)1. Ou seja, é 

nesta fase que as empresas procuram implementar ações de cunho social, pois de acordo 

com o autor, as organizações que não acreditam no valor de um trabalho sustentável, 

acabam contribuindo para a sua inviabilidade no longo prazo.   

O alto nível de competitividade que ressalta o produzir em todos os lugares do mundo tem 

forçado gestores a pensar no lucro a partir de uma consciência que privilegiam produtos e 

serviços que satisfaçam sim as necessidades do consumidor, mas que também aproximem 

os negócios do lado humano de todo ser. O que vislumbramos são organizações bem 

estruturadas que competem num mercado concorrente, absorvendo mais que do que a 

                                                 
1 HSM Online. Disponível em http://www.hsmeducation.com.br/artigos/kotler-uma-visao-humanizada-do-marketing-e-

dos-negocios. 
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simples razão de existir, mas aparecendo com a proposta de um modelo de gestão que 

sintetizam esta razão de existir, onde a valorização com seus stakeholders é a conexão com 

valores corporativos, éticos e transparentes.  

Nesse contexto, podemos dizer que o tema abordado é frequentemente encontrado em 

livros, artigos publicados em jornais, revistas e páginas da Internet. É um tema discutido 

entre consumidores e empresários, e faz parte da pauta dos relatórios dirigidos a acionistas 

de organizações em todo o mundo. Enfim, a sociedade espera simplesmente que as 

organizações gerem mais do que empregos e lucro ou paguem impostos. 

Melo Neto e Froes (2001, p. 06) apontam que a solução encontrada pelas organizações 

diante da “quase” impotência do Estado e da cobrança da sociedade foi “a criação de uma 

nova lógica racional e social [...] que surge não para substituir a lógica económica 

globalizante, mas para atenuar os seus efeitos e diminuir os seus riscos sistémicos”. 

Práticas inovadoras no processo de gestão têm sido muito utilizadas pelas organizações 

contemporâneas como meio de alcançar melhores condições de acompanhamento das 

transformações que chegam a uma velocidade sem igual. Alguns exemplos discorridos na 

literatura, como o marketing social, vêm ao encontro dessas práticas utilizadas pelas 

organizações. Melo Neto e Froes (2001, p. 26) complementam esta ideia ao afirmarem que 

esse tipo de ação social 

Tem a ver com a consciência social e o dever cívico. A ação de 

responsabilidade social não é individual. Reflete a ação de uma empresa 

em prol da cidadania. A empresa que a pratica demonstra uma atitude de 

respeito e estímulo à cidadania corporativa; consequentemente existe uma 

associação direta entre o exercício da responsabilidade social e o 

exercício da cidadania empresarial. 

Pressupõe-se que a função das organizações bem-sucedidas no mercado, seja apenas uma 

atuação socialmente responsável visando à minimização dos problemas sociais que 

assolam as comunidades nas quais estão inseridas, sobretudo no que se refere à educação 

de jovens, uma vez que estudos (Fontes, 2011) indicam que o principal investimento em 

projetos sociais, nos próximos anos, será para aqueles que apresentam uma clara 

associação entre o desenvolvimento humano, a produtividade e a redução de perdas 

económicas e ambientais. Portanto, acrescenta o autor, programas para crianças, jovens e 

adultos (incluindo a educação técnica) serão fortalecidos. Haverá, também, algum 

investimento na primeira infância, mas não com a mesma importância dos investimentos 

em jovens. 
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A literatura mostra-nos que tem havido um consenso entre pesquisadores e gestores quanto 

à premência na formação de organizações que se preocupem mais com os seus clientes 

internos e externos, nomeadamente os grupos de elementos humanos beneficiados ou 

prejudicados por ações desenvolvidas pelas organizações. 

Este trabalho de investigação procura contribuir para uma construção teórica a respeito do 

tema, uma vez que a Universidade não pode se ausentar de seu papel de desenvolvimento 

da investigação científica e de mecanismos de apoio, formação, reconhecimento e 

fortalecimento dessas iniciativas sociais. Assim, cabe à Universidade dar a sua 

contribuição nos campos de pesquisa em que lhe são requeridos, como forma de procurar 

uma compreensão mais profunda do trabalho no contexto da prática, bem como esclarecer 

que projetos sociais trazem vantagens, tanto para a comunidade quanto para a organização.  

Para a comunidade, essa política social garante uma melhoria na qualidade de vida e, para 

a organização, gera novas oportunidades de negócios. Ou seja, um marketing bastante 

favorável, com ganhos de competitividade, o que fará diferença no mercado, além de 

propiciar benefícios à realização profissional, à educação e à profissionalização, sem levar 

em conta os recursos despendidos para minimizar os problemas socioambientais. 

Diante do exposto, o problema subjacente à presente investigação é: As organizações 

utilizam o marketing social apenas como uma estratégia competitiva e de consolidação de 

marcas ou existe, subjacente à sua utilização, algum idealismo dos mentores dessas 

organizações? 

Nesse contexto, propomos, no presente trabalho, analisar os projetos sociais desenvolvidos 

por uma organização do setor financeiro (Banco Bradesco, por meio da Fundação 

Bradesco, Brasil) e outra do setor retalhista (Delta Cafés, Portugal), as quais têm em 

comum o público selecionado como alvo de recebimento dos benefícios oriundos de um 

desses projetos, isto é, a educação oferecida aos jovens como meio de prepará-los para se 

diferenciarem no mercado de trabalho.  

1.2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Um importante enfoque desta pesquisa reside na análise da agregação de valor às marcas, 

por meio do marketing social e da mudança significativa que este promove, tanto nas 

grandes como nas pequenas organizações, estabelecendo neste momento o elo que une a 

responsabilidade social e o marketing social.  A responsabilidade social traduz a apreensão 
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pelo conforto da sociedade, o que faz com que as empresas desenvolvam ações voltadas 

para prover as necessidades dessa sociedade, promovendo assim, o seu bem-estar. Já o 

marketing social, correspondendo à gestão estratégica de processos sociais, além de ser 

uma estratégia de negócios que tem como objetivo criar uma imagem positiva da empresa 

buscando, para isso, ações sociais que tragam benefícios para a sociedade (Vaz, 2003), é o 

interlocutor de apoio às campanhas de mudanças de comportamento e a indução por parte 

da sociedade a novas maneiras, condutas e atitudes calcadas em preceitos éticos balizados 

nos direitos humanos e na justiça social. Esta concetualização vem ao encontro às idéias de 

Kotler (2010), que diz ser a finalidade do marketing social a promoção de mudança social, 

abrangendo aspetos presentes na responsabilidade social e na ética, influenciando 

comportamentos que contribuem para a melhoria da sociedade em geral. 

No processar destas idéias é possível entender que, se o escopo é criar uma relação de 

identidade da empresa com os projetos de responsabilidade social, é necessário a prática do 

marketing social, pois conforme já explicitado por Vaz, é a iniciativa que valoriza e cria 

uma imagem responsável da empresa perante a sociedade em que está inserida, facto que 

vem ao encontro com o Instituto Ethos (2007, p.3), quando este afirma que,“A 

responsabilidade social empresarial (RSE) implica práticas de diálogo e envolvimento da 

empresa com todos os públicos a ela ligados, a partir de um relacionamento ético e 

transparente”.  

Portanto, partindo dessas conjecturas, o objetivo geral desta investigação consiste em 

procurar compreender as reais motivações dos mentores de ideais de ações sociais, bem 

como explorar as relações entre a utilização de instrumentos de marketing social, apoiados 

em ações de responsabilidade social e a consolidação das marcas estudadas. Tendo em 

conta este objetivo geral, podemos decompo-lo nos seguintes objetivos específicos: 

 Descrever que ações desenvolvem no âmbito social as organizações estudadas; 

 Compreender as motivações dos mentores que utilizam o marketing social nas suas 

organizações, explorando analogias entre os fundadores das organizações, em termos dos 

seus sonhos, desejos e anseios ao procurarem proporcionar um diferencial para a 

sociedade; 

 Explorar a existência de diferenças entre os projetos sociais desenvolvidos por uma 

organização genuinamente brasileira e outra genuinamente portuguesa, dada a diferença 

cultural; e 

 Pesquisar se existem relações entre os projetos sociais e a consolidação das marcas 

estudadas. 



5 

Para melhor operacionalizar a investigação definimos três questões principais de pesquisa 

que orientaram este trabalho: 

I. Qual é a real finalidade subjacente à utilização do marketing social por parte das 

organizações?  

II. Existem diferenças entre os projetos sociais desenvolvidos por uma organização 

genuinamente brasileira e outra genuinamente portuguesa, por se tratar de culturas 

diferentes? 

III. Existem relações entre a utilização do marketing social por parte das organizações e a 

consolidação das suas marcas? 

Na figura seguinte consta uma descrição síntese do problema, dos objetivos e das questões 

de investigação. 

Problema de 
investigação 

Objetivo geral Objetivos específicos Questões de investigação 

 

 

As organizações 

utilizam o 

marketing social 

apenas como 

uma estratégia 

competitiva e de 

consolidação de 

marcas ou 

existe, 

subjacente à sua 

utilização, 

algum idealismo 

dos mentores 

dessas 

organizações? 

 

 

 

 

Compreender as reais 

motivações dos 

mentores de ideais de 

ações sociais e 

explorar as relações 

entre a utilização de 

instrumentos de 

marketing social, 

apoiados em ações de 

responsabilidade 

social e a 

consolidação das 

marcas estudadas. 

Descrever que ações 

desenvolvem no âmbito social as 

organizações estudadas. 

Compreender as motivações dos 

mentores que utilizam o 

marketing social nas suas 

organizações, explorando 

analogias entre os fundadores das 

organizações, em termos dos seus 

sonhos, desejos e anseios ao 

procurarem proporcionar um 

diferencial para a sociedade. 

 

 

 

Qual é a real finalidade subjacente à 

utilização do marketing social por 

parte das organizações? 

Explorar a existência de 

diferenças entre os projetos 

sociais desenvolvidos por uma 

organização genuinamente 

brasileira e outra genuinamente 

portuguesa, dada a diferença 

cultural 

Existem diferenças entre os projetos 

sociais desenvolvidos por uma 

organização genuinamente brasileira 

e outra genuinamente portuguesa, por 

se tratar de culturas diferentes? 

Pesquisar se existem relações 

entre os projetos sociais e a 

consolidação das marcas 

estudadas 

Existem relações entre utilização do 

marketing social por parte das 

organizações e a consolidação das 

suas marcas? 

Figura 1: Quadro de interligação de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

Entendemos que, para preservar a eficácia de mercado, as marcas, além de recompensarem 

os seus consumidores com produtos de qualidade, devem também gratificá-los com 

investimentos destinados à melhoria da comunidade onde estão inseridas, influenciando de 

maneira positiva a qualidade de vida e, claro, as causas sociais, geralmente utilizadas com 

a finalidade de neutralizar parte das carências da própria organização (Guarido, 2007). 

Corroborando com as ideias supracitadas, Chiavenato (2004) complementa afirmando que 

cada organização define uma filosofia de responsabilidade social, a qual pode ser de 



6 

simples reação às carências e necessidades da comunidade, para acomodação, adoção de 

mecanismos de defesas ou ainda comportamento proativo e antecipatório. 

1.3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

A temática em estudo é relevante visto tratar-se de instituições comerciais de diferentes 

enfoques, ou seja, uma instituição financeira (Banco Bradesco) e uma instituição comercial 

(Delta Cafés), mas que dispõem de algo em comum, ou seja, os projetos sociais que 

desenvolvem, os quais envolvem entre outros, a educação como modo de transformação 

social nas comunidades nas quais estão inseridas. Se esses projetos sociais têm um cunho 

comercial, isto é, sejam utilizáveis para a consolidação da marca e da estratégia 

competitiva, são fatores que, ao fim desse processo de investigação, esperamos poder 

esclarecer. 

Apesar da existência de várias pesquisas desenvolvidas nessa área, ou seja, na abordagem 

da utilização do marketing social, sentimos que existem algumas lacunas, as quais podem, 

de forma integrada, separar as estratégias de consolidação da marca por meio do 

desenvolvimento de projetos sociais, a sua divulgação como marketing social, e o sonho 

dos precursores de algumas organizações. 

Os projetos sociais têm se tornado espaços permanentes de negociação entre os nossos 

desejos pessoais, ou seja, o desejo de mudar algo, aquilo que a nossa utopia acredita ser o 

melhor. A possibilidade que temos para realizar essas mudanças é a realidade em que 

vivemos. Portanto, trabalhar o social implica diagnosticar uma realidade social, 

compreender relações institucionais, grupais e comunitárias para poder planear uma 

intervenção, considerando os limites e as oportunidades para a transformação social 

(Stephanou, Müller & Carvalho, 2003). 

Com base nessas premissas, podemos afirmar que é indiscutível a importância dos projetos 

sociais no combate às desigualdades sociais, as quais subsistem na maioria das 

comunidades carentes do Brasil e em muitos outros países do mundo. Não há dúvida de 

que os projetos sociais que se dedicam a melhorar a situação socioeducativa da criança e 

do adolescente (como é o caso da Fundação Bradesco e da Delta Cafés), propiciando-lhes 

um futuro melhor (ou, pelo menos, uma oportunidade de futuro), constituem um 

investimento, não só na melhoria de vida dessas pessoas-alvo como, também, de toda 

sociedade (Fedato, 2005). 



7 

São diversas as razões pelas quais escolhemos esta temática: Em primeiro lugar, está o 

facto de que a expressão marketing social, por vezes, tem sido utilizada para conceituar 

noções distintas como: marketing de apoio a uma causa e marketing social, sendo que o 

marketing social compreende a preocupação com contextos éticos, ambientais, legais e 

sociais, e suas causas vão além da organização e dos clientes, englobando toda a 

comunidade. Desta feita, apoiados em Vaz (2003), podemos dizer que o marketing social 

tem como objetivo minimizar ou suprimir problemas sociais, ou seja, as carências sociais.  

Em segundo lugar, por meio do trabalho de investigação proposto, pretendemos encontrar 

respostas para a utilização por parte das empresas do marketing social somente como 

estratégias competitivas e de consolidação de suas marcas, uma vez que o sucesso do 

mercado é mensurado pela habilidade de reação às categorias de negócio a que se está 

contida. 

Em terceiro lugar está o facto de que, ao procurar na história das organizações pesquisadas, 

Delta Cafés e Fundação Bradesco, percebemos que havia muito mais de que somente a 

finalidade de agregar valor à marca com seus projetos sociais, percebemos ainda que, havia 

sim um desejo do Comendador Rui Nabeiro – presidente da Delta Cafés e do presidente do 

Banco Bradesco, Amador Aguiar (in memória) de que uma parcela da população (crianças 

e adolescentes) menos favorecida tivesse acesso à educação visto ser esta a mola 

propulsora que orienta o futuro de uma nação. 

Em quarto lugar, a contribuição teórica/científica está em analisar o quadro de crescentes 

mudanças no ambiente organizacional e nas exigências de que as organizações se tornem 

agentes de gestão estratégica e transformação social (Souza, 2008). Para tanto, esta 

investigação tem a sua fundamentação teórica na abordagem do marketing social. Portanto, 

a contribuição teórica/científica desta pesquisa pode ser vista pela contribuição de diversos 

autores como: Fontes (2001); Martine; Ross; Kathryn; Mcdermott (2007); Kotler e 

Zaltman (1971); Correa e Vieira (2005); Lefebvre (2007); Prahalad e Ramaswamy (2004), 

Bennett; Previte e Zainuddin (2009); Barone; Norman, Miyazaki (2007); Mori e Taffler 

(2004); Palazzo e Scherer (2006); Rahaman et al. (2004, apud Liu; Heyes; Wai Ko, 2010); 

Schiavo (2005); Reis (2005); Pringle e Thompson (2002); Kotler (2000); Boyle; Proctor 

(2009); Andreasen (1995); Kotler e Lee (2008); Siegel; Lottenberg (2007); Azevedo 

(2009); Passador (2002), que discorreram sobre o marketing social por intermédio das 

variadas abordagens dadas ao tema. 
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Por fim, pretendemos demonstrar que a originalidade deste trabalho relativamente a outros 

reside no facto de que pretendemos analisar o enfoque que se tem dado àqueles que são 

mentores de ideais de ações sociais, uma vez que conforme citado anteriormente, a 

sociedade ainda vê as organizações como aquelas que veem o lucro acima de tudo e de 

todos. 

Com isso, o que esperamos imprimir na presente investigação é preencher, ainda que 

modestamente, um gap na literatura que reside no facto de que os autores até então 

pesquisados não mencionam em seus estudos os ideais dos mentores de projetos sociais. 

Entende-se, pois, que a presente investigação possibilitará a reflexão acerca da participação 

do fator “ideologia” pouco utilizado nos meios empresariais. 

Diante da atual conjuntura mundial, as organizações precisam de diferenciais que as 

aproximem dos seus stakeholders, pois o avanço tecnológico e as diversidades existentes 

conduzem à necessidade de rapidez nas respostas às mudanças no ambiente de negócio. E, 

partindo dos pressupostos teóricos de Boyle e Proctor (2009), o marketing social é um 

processo sistemático que visa combater a curto e médio prazo questões de longo prazo, 

sendo o seu objetivo atingir um determinado público com projetos sociais baseados em 

metas certas de comportamento claramente identificado e definido.  

Rocha e Silva (2008) referem que a literatura sobre o consumo das classes menos 

privilegiadas é bastante rara na literatura norte-americana, e praticamente inexistente na 

europeia, as quais privilegiaram a classe média como objeto de estudo, em grande parte 

devido à sua importância percentual nas populações dos países desenvolvidos. 

Se analisarmos que a população pobre no mundo compreende uma percentagem muito alta 

– 4 bilhões segundo Prahalad (20052 apud Summer, 2010), e que essa classe desvalorizada 

necessita do apoio de instituições que não visam somente a maximização de seus lucros, 

essa investigação pretende deixar claro, com base nas diferenças e expectativas da 

literatura, que ser socialmente responsável pode significar desenvolver ações com a 

premissa de complementar as ações e práticas inerentes ao governo, as quais ora são 

insuficientes ora são carentes, tanto no Brasil quanto em Portugal. 

                                                 
2 Coimbatore Krishnarao Prahalad ou simplesmente, C.K. Prahalad, como é mais conhecido, é um indiano-

americanizado, físico de formação e Ph.D em Administração por Harvard. É professor de estratégia corporativa e 

negócios internacionais da Faculdade de Administração de Empresas da University of Michigan nos Estados Unidos. É 

conselheiro do governo indiano para a área de empreendedorismo e consultor de diversas empresas multinacionais. 
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Backman (1975), na sua época, deixou claro que a maioria das ações que envolviam a 

parte social de uma organização dizia respeito à redução de poluição, à melhoria de 

cuidados médicos, à obtenção de mais informações sobre segurança na área da saúde e em 

outras áreas designadas, pelo autor, como programas para melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

Reis (2005) afirma que o marketing social surgiu para atender às necessidades da área da 

saúde, não apresentando nenhuma finalidade comercial. Ainda hoje, encontramos diversas 

pesquisas publicadas, tais como French (2009), Grier e Bryant (2005), Abroms e Maibach 

(2008), entre outros, sobre o tema “marketing social”, apresentando como foco a mudança 

de comportamento, voltado para a área da saúde (Morris & Clarkson, 2009). Como 

exemplos, citamos a campanha para uso correto de preservativos cuja finalidade é conter o 

aumento da população de baixo rendimento e evitar doenças sexualmente transmissíveis 

(Chance & Deshpandré, 2009), bem como as campanhas para a diminuição de álcool e 

fumo.  

Entretanto, quanto a pesquisas que retratam uma situação de apoio a comunidades com 

vistas à mudança de vida, como é o caso do investimento em educação e preparação para o 

mercado de trabalho de organizações privadas, com base na revisão da literatura, 

verificamos que são relativamente escassas essas investigações, conforme citado por 

Gonçalves ( 2011)  e Levy (1993, apud Canesqui & Barsaglini, 2012)  

Análises do apoio social e sua relação com saúde/doença/cuidado estão 

presentes nas pesquisas médicas, de enfermagem, psicologia, psiquiatria, 

epidemiologia social, sociologia e antropologia médicas, educação em 

saúde e saúde pública, com ampla literatura internacional e emergente 

nacional. Revisões bibliográficas, originárias destes campos disciplinares, 

concordam com a falta de consenso na definição do conceito de apoio 

social; o uso de diferentes teorias; preocupações com a mensuração; 

escassas reflexões conceituais e descompasso entre os conceitos e os 

instrumentos empregados nas pesquisas. [...] Diferentes correntes 

norteiam as análises teórico-conceituais do apoio social, sendo a literatura 

internacional mais antiga, diversificada, empírica e escassa de produção 

antropológica. 

Como se pode perceber, segundo os autores op cit, a escassez de bibliografia nessa área 

(educação) diz respeito, especificamente, a projetos que apresentem uma perspectiva de 

apoio imediato, ao invés de buscar melhorar ou resolver um problema, bem como àqueles 

que levem em consideração a ideologia dos mentores destes. Portanto, acreditamos que 

esteja aí a relevância desta investigação, ou seja, na preocupação de alguns cidadãos em 

promover uma melhoria na qualidade de vida da sociedade e, também, no facto de este 
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tema, tão abordado atualmente em nuances desconhecidas, ser de suma importância para a 

compreensão das atitudes de alguns gestores. 

Desse modo, baseadas nas premissas anunciadas, as motivações que suscitaram a 

realização deste trabalho inscrevem-se em um conjunto de preocupações e reflexões 

pessoais e constituem uma tentativa de encontrar resposta para algumas das questões 

teóricas e políticas no âmbito do bem-estar social e da sua promoção por parte dos 

diferentes atores, como a relação entre a ação social e a estratégia de marketing utilizada na 

consolidação das marcas (Zdravkovic, 2010), visto ser esta a nova tendência das 

organizações face à concorrência, ou seja, utilizar o marketing social como estratégia de 

diferenciação competitiva.  

Mais especificamente, este trabalho aborda os projetos sociais desenvolvidos pelo Banco 

Bradesco S/A - Br, por intermédio da Fundação Bradesco, e os projetos sociais 

desenvolvidos pela organização empresarial Delta Cafés - Pt, os quais, por meio dos seus 

diversos programas, visam desenvolver um espírito de cidadania que possa mobilizar a 

comunidade na elaboração de planos de melhoria pessoal, uma vez que a maioria dos 

consumidores procura uma interação com as organizações que desenvolvem algum tipo de 

trabalho social.  

O marketing social e a responsabilidade social agem no interesse da comunidade, 

mormente um ou outro, ou os dois, são fundamentais quando utilizados como meio de 

promoção de mudanças, quer de comportamento, quer de atitude. Vislumbra-se que as 

organizações privadas têm demonstrado, a cada dia, um maior interesse pela participação 

ativa no desenvolvimento social da comunidade, por vezes onde estão inseridas (Banco 

Bradesco), outras em localidades bem distantes (Delta Cafés – caso Timor Leste), uma vez 

que esses empreendimentos, em geral, aparecem como única alternativa para a inserção 

social de indivíduos excluídos do mercado de trabalho contribuindo, assim, para a 

promoção do desenvolvimento humano e local, amenizando problemas sociais deixados 

como herança pela competitividade desenfreada do mercado. 

Por meio deste trabalho de investigação pretendemos contribuir para o esclarecimento 

quando à motivação que leva os mentores dos projetos sociais das organizações (no nosso 

caso, a Fundação Bradesco e a Delta Cafés) a investir em questões sociais (no caso do 

Banco Bradesco, considerando que a Fundação é detentora de mais de 51% do património 
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da organização, mais da metade do seu património é aplicado em questões sociais)3. Como 

se prevê, o problema é efetivamente complexo, e o presente trabalho não tem a pretensão 

de esgotar o assunto. A temática desta pesquisa aborda o problema relativo às questões 

sociais encaradas quer pela ótica das organizações, quer pela visão dos seus stakeholders. 

Em síntese, podemos dizer que este estudo se insere em um quadro de crescentes 

mudanças no ambiente das organizações e das exigências para que se tornem mais 

eficientes e eficazes. Portanto a investigação torna-se adequada no momento em que 

academia e gestores mostram interesse nos indicadores que incidem em uma pratica mais 

eficaz do marketing. Malhotra, Peterson e Kleiser (1999, p. 178) complementam afirmando 

que “É cada vez mais importante que pesquisadores de marketing examinem questões que 

sejam gerencialmente relevantes”.  

1.4. DESENHO E ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

 
Para alcançar os objetivos subjacentes a esta investigação, dividimos este trabalho em duas 

partes fundamentais, complementadas por um capítulo introdutório e por um capítulo 

conclusivo. 

No capitulo introdutório (primeiro capítulo) é feito o enquadramento do tema e da 

problemática da investigação, ou seja, contextualiza-se o tema, bem como levanta-se o 

questionamento que norteara o processo investigatório, pois segundo o dicionário Aurélio 

(Ferreira 2004) vários são os significados de questionamento da pesquisa como por 

exemplo: “Conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo;  

Questão não solvida e que é desejo de discussão, em qualquer domínio do conhecimento; 

Questão proposta para que se dê a solução e, Proposta duvidosa que pode ter diversas 

soluções”. 

É a parte que dá origem ao processo investigatório, visto que é a partir deste momento que 

se vai a busca de resposta que pretende-se culminará no desfecho final da investigação, 

pois, conforme complementa Gil (2008), formular o problema clareia e facilita o processo 

de formação do conhecimento a respeito dos métodos científicos de pesquisa.    

                                                 
3 Informação cedida pelo presidente da Fundação Bradesco, de maneira informal, numa primeira visita feita pela 

investigadora com a finalidade de obter autorização para proceder à pesquisa. Esses dados serão mais detalhados quando 

da visita oficial, com o objetivo de proceder à entrevista com o público-alvo definido. 
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A parte referente ao quadro teórico (Parte 1), realizamos uma revisão da literatura sobre 

marketing social, ética e responsabilidade social, nomeadamente no que diz respeito a 

projetos sociais desenvolvidos por uma organização brasileira e outra portuguesa, os quais 

têm a finalidade precípua de alterar o comportamento de uma determinada população, bem 

como será elaborada uma breve história das organizações analisadas e a contextualização 

dos setores. 

A parte I é constituída por um capítulo de revisão da literatura (segundo capítulo), 

estruturado em sete secções, a saber: A secção um destina-se a uma visao geral do 

marketing, onde é tratada a sua importancia, ou seja, demonstrado que o marketing é uma 

ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada e atualizada, pois permite 

analisar o mercado, adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando tendências 

A secção dois mostra o surgimento do marketing que Kotler (2003) relata que foi em 1960 

quando Theodore Levitt lançou seu artigo intitulado “Miopia de Marketing”, revelando 

mostrando com isso uma série de erros de percepções deixando clara a importância da 

satisfação dos clientes, transformando com isso para sempre o mundo dos negócios. Isso 

fez com que entrássemos na era do marketing, pois fatores como o que o cliente quer e a 

sua satisfação começaram a contar pontos em prejuízo a querer vender a todo custo o que 

se produzia. É nessa época que surge, então, o composto de marketing, formado pelo 

planeamento e execução da conceção de preço, promoção, produto e distribuição. 

Na seccão três foi tratado o marketing social, sua definição e domínio. O que se vislumbra 

neste tópico é que cada vez mais se exige lealdade e parceria das organizaçoes para com os 

seus fornecedores, uma preocupação constante com a satisfação e segurança do cliente, 

visto ser este a razão da sua existência; qualidade das relações com empregados, meio 

ambiente e sociedade e, até mesmo, com concorrentes. Kotler e Lee (2008) esclarecem que 

o marketing social é a melhor forma de contribuição que o marketing sugere à sociedade, 

uma vez que o mesmo se preocupa com mudanças sociais que são planeadas em termos 

distintos e necessários como, no caso desta investigação, o desenvolvimento de uma classe 

que são os jovens e adolescentes e a preocupação com o futuro por meio da educação. 

No que diz respeito à secção quatro foi levantado um pouco da história do marketing social 

onde são mostradas as diferença entre o principio do que era o marketing social, ou seja, a 

realização de obras sociais em forma de filantropia, cuja finalidade era a de suprir 

carências locais e esporádicas e a versão mais moderna que é a satisfação do cliente. Para 

tanto buscou-se apoio em autores como: Prahalad e Ramaswamy, (2004, apud Bennett; 
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Previte e Zainuddin,(2009); Fontes, (2001); Laro, 2008; Martine; Ross; Kathryn; 

Mcdermott, (2007); Kotler e Zaltman (1971), Dann, (2009). Correa e Vieira (2005); Kotler 

e Lee (2008); Carroll, (1999); Lefebvre (2007); Stephanou (2003); Mori e Taffler, (2004); 

Palazzo e Scherer, (2006) Rahman et al., (2004); Reis (2005); Schiavo e Fontes (1997). 

A secção cinco diz respeito ao marketing social e à construção de uma imagem 

organizacional efetiva, onde são mostrados, apoiados na literatura, a natureza e a 

complexidade associadas ao marketing social, bem como apresenta uma série de 

considerações referentes à especificidade do processo de constituição de projetos sociais 

A secção seis faz referência às idéias de Responsabilidade Social que comumente 

encontrarmos, tanto no meio acadêmico como no empresarial, uma “certa” generalização 

quanto aos conceitos de marketing social: marketing para causa social, responsabilidade 

social e, por vezes, tudo associado com a filantropia. Apoiados em autores serão 

esclarecidas as diferenças entre termos. 

Por fim a secção sete faz uma analogia às organizacoes pesquisadas, contando de forma 

abrangente (mais detalhes serão demonstrados nos métodos de pesquisas) como se da os 

projetos sociais das organizacoes empresárias no que tange a educacao. 

A segunda parte deste trabalho é composta por tres capítulos assim distribuídos: 

No terceiro capítulo, é descrita a metodologia de análise, especialmente a definição da 

amostra utilizada neste estudo, assim como o processo inerente a recolha de dados. No 

quarto e quinto capítulos serão evidenciados o resultado da investigacao, a análise e 

discussão desses resultados, bem como o impacto causado pela aplicação dos projetos 

sociais no que diz respeito à educação como meio de preparação para o mercado de 

trabalho destinado a jovens e adolescentes de comunidades carentes.  

O sexto capítulo destina-se às considerações finais, nas quais será abordada a contribuição 

do estudo para a investigação científica e suas respectivas implicações. Serão ainda 

demonstradas algumas limitações presentes, bem como enunciadas propostas de 

investigações futuras. 

Na figura 2 podemos visualizar a estrutura inerente ao presente trabalho. 
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Figura 2: Estrutura do trabalho de investigação 

Fonte: Elaboração própria 

 
A fim de intercambiar idéias sobre essa temática, como método de pesquisa utilizado, além 

do levantamento bibliográfico explorado para a fundamentação teórica, um estudo de caso 

foi conduzido junto a duas empresas previamente escolhida pelas características dos 

projetos que desenvolvem em relação à educação de crianças, jovens e adultos, uma 

estabelecida no Brasil (residência da autora) e outra em Portugal (Instituição de Ensino 

detentora do curso de doutorado em Gestão) que se encaixavam no arquétipo estabelecido 

na bibliografia consultada. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação teórica que sustenta e direciona a presente 

investigação. Faremos uma revisão da literatura dos conceitos relevantes a abordar neste 

trabalho. Iniciamos com uma breve revisão geral do marketing e suas origens, passando, de 

seguida, para o conceito de marketing social e, por fim, da responsabilidade social.   

2.1. VISÃO GERAL DO MARKETING 

O marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada e atualizada, 

pois permite analisar o mercado, adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando 

tendências. Por meio dele, podemos definir resultados a serem alcançados e formular ações 

para atingir a competitividade. Conhecendo o mercado, seremos capazes de traçar o perfil 

dos consumidores, tomando decisões relacionadas com objetivos e metas, ações de 

divulgação e comunicação, preço, distribuição, localização do ponto de venda, produtos e 

serviços adequados ao mercado, ou seja, ações necessárias para a satisfação dos clientes e 

para o sucesso de negócio (Carroll, 1999). 

O marketing ainda hoje é entendido, por muitas pessoas, como sinónimo de vendas ou 

publicidade, ou até como a disponibilização dos produtos nas montras, ou com a 

quantidade de produtos armazenados para vendas futuras. Na realidade, todos esses itens 

estão intimamente ligados ao marketing, pois, segundo Kotler (2003), marketing é a função 

empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, define e mede a sua 

magnitude e o seu potencial de rentabilidade, especifica quais mercados-alvo serão mais 

bem atendidos pela organização empresarial, decide sobre produtos, serviços e programas 

adequados para servir a esses mercados selecionados, bem como convoca a todos na 

organização para pensar e atender os ambientes interno e externo da organização. 

Para Gomes (2005), saber como se faz um bom levantamento de informações é a chave 

para realizar uma boa análise dos fatores anteriormente citados. Para desempenhar uma 

análise de ambiente completa, é necessário investir tempo em pesquisa destinada a levantar 

dados que sejam pertinentes ao desenvolvimento do plano de marketing, conforme segue 

na Figura 3, a seguir. 
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Figura 3: Análise do ambiente 

Fonte: Adaptado de Gomes, Isabela Motta (2005, p. 16) 

A AMA - American Marketing Association (apud Kotler, 2003) define marketing como o 

processo de planear e executar a conceção e o estabelecimento de preços, promoção e 

distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. Kotler e Keller (2006, p. 30) esclarecem que, em 2005, a 

AMA trouxe à tona uma nova versão do significado de marketing, isto é, o marketing é 

“um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que 

necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços 

de valor com outros”. 

Na realidade, podemos nos referir o marketing como as diretrizes para as organizações 

produzirem aquilo que o cliente quer e não mais como antigamente que se tentava vender 

somente o que se produzia. 
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Na literatura de marketing diferentes conceptualizações foram assinaladas; contudo, 

algumas dimensões similares form surgindo e que configuram o conceito de marketing, 

nomeadamente (Rodrigues, 2009):  

1) Foco nas necessidades dos clientes 

O facto de as atividades de marketing estarem centradas nas necessidades dos clientes 

corresponde a um princípio que constitui o pilar básico do conceito de marketing. Neste 

âmbito, pressupõe-se que a obtnção e disseminação de informações sobre as necessidades 

dos clientes é crucial para a sobrevivência das organizações. 

2) Integração dos esforços de marketing 

As áreas funcionais das organizações devem desenvolver um esforço integrado de 

marketing para que as organizações estejam em consonância com as necessidades dos 

clientes. Essa integração deverá acontecer entre cada sub-função da área do marketing e 

entre cada área funcional de negócios, para qe o marketing possa ser eficiente e eficaz.  

3) Rendibilidade de longo prazo 

O conceito de marketing apresenta um foco num horizonte temporal longo, que enfatiza a 

rendibilidade, ao invés do volume de vendas no curto prazo (Webster, 1988 in Rodrigues, 

2009). 

Na literatura, várias ideias estão associadas ao conceito de marketing: como “um estado 

mental corporativo”, “uma filosofia de negócios, um ideal ou afirmação politica”, uma 

“filosofia de gestão dos negócios”, uma “prescrição/filosofia de gestão”, um “conjunto de 

processos que abarca todos os aspetos da organização”, uma “filosofia condutora” (Dalgic, 

1998 in Rodrigues, 2009). Trata-se, na visão de Deshpandé e Webster (1989 in Rodrigues, 

2009), de uma cultura organizacional distinta, que coloca o cliente no centro do 

pensamento das organizações.  

2.2. SURGIMENTO DO MARKETING 

Até o advento da Revolução Industrial, segundo Marx (2002), a sociedade vivia a era da 

produção de forma artesanal. Tinha-se, o ferreiro, o oleiro, o alfaiate, o padeiro, o 

sapateiro, produzindo para um dado consumidor, quer fosse uma pessoa quer fosse uma 

organização e, na maioria das vezes, tudo era feito sob encomenta. 

Em todo ofício de que se apossa, a manufatura cria uma classe de 

trabalhadores sem qualquer destreza especial, os quais o artesanato punha 

totalmente de lado. Depois de desenvolver, até atingir a virtuosidade, uma 
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única especialidade limitada, sacrificando a capacidade total de trabalho 

do ser humano, põe-se a manufatura a transformar numa especialidade a 

ausência de qualquer formação. Ao lado da graduação hierárquica, surge 

a classificação dos trabalhadores em hábeis e inábeis. Para os últimos não 

há custos de aprendizagem, e, para os primeiros, esses custos se reduzem 

em relação às despesas necessárias para formar um artesão, pois a função 

deles foi simplificada. Em ambos os casos, cai o valor da força de 

trabalho. A exceção é constituída pelas novas funções gerais resultantes 

da decomposição do processo de trabalho, as quais não existiam no 

artesanato ou, quando existiam, desempenhavam papel inferior [...]. 

(p.401-402). 

Logo após, a substituição da produção artesanal pela manufatura, ou seja, a capacidade de 

produzir em série, em escala, tirou das mãos dos trabalhadores artesãos esse tipo de 

trabalho qualificado, levando a novos hábitos de consumo, mas aplicáveis às massas. 

Após a segunda guerra mundial, teve início a intensificação da concorrência. Assim, já não 

bastava mais produzir bons produtos; a concorrência também os produzia, e, portanto, eles 

não mais se vendiam sozinhos. Esse facto fez surgir, nessa época, os primeiros estudos 

sobre comercialização, em razão da necessidade de sobrevivência das organizações. Enfim, 

entramos na era das vendas. Era necessário vender aquilo que se produzia e não mais se 

produzir aquilo que poderia ser vendido; desse modo, era crucial para a sobrevivência das 

organizações oferecer aquilo que o mercado queria (Kotler, 2003). 

Continuando a história sobre o marketing, Kotler (2003) relata que foi em 1960 que 

Theodore Levitt, professor da Harvard Business School, no seu artigo intitulado “Miopia 

de Marketing”, revelou uma série de erros de perceções e mostrou a importância da 

satisfação dos clientes, transformando para sempre o mundo dos negócios. Isso lhe rendeu 

o título de o “pai do marketing” (grifo nosso). Entramos na era do marketing, pois fatores 

como o que o cliente quer e a sua satisfação começaram a contar pontos em detrimento a 

querer vender a todo custo o que se produzia. Podemos dizer que surge, então, o composto 

de marketing, formado por planeamento e execução da conceção de preço, promoção, 

produto e praça, conforme demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4: Composto de marketing 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p.17) 

 
Se pararmos para analisar que toda ação, para ser bem-sucedida, deve partir de bases 

iniciais como a pesquisa, a análise e o planeamento, então a regra que devemos seguir é 

relativamente simples: pesquisar, analisar e planear para depois agir. Estes são os 

pressupostos do marketing. 

Para Bartles (1976), o marketing é o processo por meio do qual a sociedade, para suprir as 

necessidades do consumo, desenvolve os sistemas de distribuição compostos de 

participantes, os quais, interagindo sob limitações – técnicas (economia) e éticas (social) –, 

criam as transações ou os fluxos que resolvem as separações do mercado e resultam na 

troca e no consumo. 

Para concluir esta breve visão do marketing, relembremos que este é um campo de estudo 

relativamente novo, apesar de já o encontrarmos ao longo da história da humanidade, isto 

é, na história do comércio. Nessa época, ainda não se podia separar marketing de 

economia, pois a preocupação das organizações era apenas maximizar sua produtividade 

com vistas ao aumento da rentabilidade. Aos consumidores dessa época, restava somente 

comprar aquilo que lhes era imposto. 

Portanto, estudar o mercado foi uma necessidade surgida com a revolução industrial 

(Kotler, 2003), uma vez que coube às indústrias da época uma nova realidade de 
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administração de negócios, originária de uma transformação no mercado de vendedores 

para um mercado de compradores. Foi pelas mãos de Peter Drucker, em 1954, com o 

lançamento do livro “A prática da administração”, que o marketing foi considerado um 

diferencial competitivo pelos administradores. 

2.3. MARKETING SOCIAL: DEFINIÇÃO E DOMÍNIO 

Cada vez mais se exige lealdade e parceria da organização para com os seus fornecedores; 

preocupação constante com a satisfação e segurança do cliente; qualidade das relações com 

empregados, meio ambiente e sociedade e, até mesmo, com concorrentes. Dessa forma, a 

organização passa a ser orientada, também, por princípios e novas posturas; as questões da 

ética e da moral já não constituem somente conceitos religiosos, mas elementos essenciais 

nas relações com os membros da organização, com os fornecedores e com as pessoas que 

têm interesse nela. 

O desenvolvimento de atividades sociais por parte das organizações deixou de ser pauta 

somente das agendas dos académicos para estar presente nos meios de comunicação de 

massas, que descobriu uma maneira de exercer um poder de vigilância sobre as 

organizações. A cada dia, mais e mais pessoas procuram utilizar os ensinamentos que 

determinam o modo do procedimento ético a ser seguido, para garantir que os seus 

produtos e serviços estejam, absolutamente, de acordo com a moral e as práticas exigidas 

pela maioria dos consumidores. 

A este respeito, Chiavenato (2004, p.608) esclarece que somente há pouco tempo as 

organizações passaram a se preocupar com suas obrigações sociais, enfatizando que “essa 

preocupação crescente não foi espontânea, mas provocada por movimentos ecológicos e de 

defesa do consumidor que põem em foco o relacionamento entre organização e sociedade”. 

Complementando, o autor op cit esclarece que as decisões organizacionais são tomadas 

não apenas em função do ganho económico, mas também, em função do benefício social. 

Alguns recursos organizacionais são usados para projetos de bem-estar 

social que não causam dano económico para a organização e com a 

preocupação de otimizar os lucros e o patrimônio líquido dos acionistas e 

para programas de ação e envolvimento social. A organização deseja 

conquistar uma imagem de politicamente correta com grande esforço na 

área de relações pública. Em geral, são organizações que praticam uma 

adaptação reativa, pois agem para providenciar uma solução de 

problemas existentes. (Chiavenato, 2004, p. 609) 
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Atualmente, para as organizações trabalharem, o social é visto como uma estratégia 

utilizada na procura de aceitação e aprovação das suas atividades pela sociedade. 

2.4. UM POUCO DA HISTÓRIA DO MARKETING SOCIAL 

A história mostra-nos que antigamente o marketing social era exercido por cidadãos 

“abastados” da sociedade que o faziam em forma de filantropia, ou seja, realizavam obras 

sociais com a finalidade precípua de suprir as carências locais. 

Atualmente, o mercado exige atitudes mais específicas e não somente “boas intenções”; 

portanto, a moderna técnica de gestão de negócios incorporou a área social como meio de 

apresentação de resultados concretos e efetivos de transformação de pessoas carentes, em 

cidadãos com direitos e deveres fundamentais, criando valores que se fixam na mente do 

consumidor. “Criação de valor é um processo pelo qual a organização e os clientes 

interagem nos diferentes estágios do consumo de cocriar o produto ou serviço” (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004, apud Bennett, Previte e Zainuddin, 2009). 

O último século trouxe às organizações um processo intenso de mudanças e dinâmicas 

provocadas pela industrialização e globalização da economia. De modo geral, os gestores 

contemporâneos procuraram compreender as mudanças e assumir novas posturas de gestão 

em virtude, conforme citado, da internacionalização da economia. 

Em primeiro lugar, a abordagem do marketing social deve ter o seu foco em um modelo de 

gestão pragmática, isto é, deve ser preventiva, procurar soluções. A principal função do 

marketing social é facilitar a adoção de conhecimentos, atitudes e práticas sociais. 

Portanto, marketing social 

é a gestão estratégica do processo de introdução de inovações sociais, a 

partir da adoção de comportamentos, atitudes e práticas individuais e 

coletivas. Estas inovações sociais são orientadas por preceitos éticos e 

fundamentadas nos direitos humanos, na equidade social e no vínculo 

estreito com as políticas públicas. (Fontes, 2001, p. 78) 

Com base nesses pressupostos, podemos afirmar que o marketing social não é meramente 

uma forma de “doar” a fim de minimizar certas carências de um povo. A gestão estratégica 

do marketing social deverá, sempre, levar em consideração as variáveis que determinam o 

processo; isto é, a causa a ser “abraçada” é tratada como simples meio de captação de 

recursos e promoção ou de facto representa uma função social organizacional? 
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A centralização de esforços na realização de atividades assistencialistas 

dificilmente agirá para solucionar o problema primeiro da causa. Mesmo 

quando a causa é o combate à fome, como propagado pelo Fome Zero, 

estratégias preventivas e promotoras de oportunidades, como de saúde 

alimentar e de cultivo sustentável, devem ser realizadas, a fim de 

minimizar a dependência de doações dos segmentos beneficiados. (Laro, 

2008) 

A esse respeito, o autor, opus citatum, esclarece que a evolução do conceito e das 

ferramentas do marketing social pode ser resumida em três gerações, a saber: 

 Richard Manoff (anos 60): coloca o cerne na promoção para o comportamento das 

procuras sociais na área de saúde pública. 

 Philip Kotler (anos 80): para este autor, o objetivo é a adoção de comportamentos, 

atitudes, valores e ideias sociais. A causa é social, mas os mecanismos do marketing social 

ainda são adaptados do contexto comercial. 

 Glenn Wasek, Miguel Fontes (anos 90): encaram o marketing social como modelo de 

gestão que objetiva o bem-estar social e a vinculação de intervenções sociais com 

avaliação de impacto e políticas públicas. 

Ao analisar a eficácia do marketing social, é importante não se ater somente à “etiqueta” 

(grifo nosso) com a qual o marketing social é muitas vezes confundido, havendo uma 

necessidade de definição clara da sua abordagem e implicações práticas (Martine; Ross; 

Kathryn & Mcdermott, 2007). Dessa forma, é necessário aprofundarmos esta temática. 

Nesse aspecto, podemos dizer que Kotler e Zaltman (1971), no seu artigo intitulado 

“Marketing Social: uma abordagem para a mudança social”, publicado na revista de 

marketing em junho de 1971, foram os precursores na utilização da expressão marketing 

social (Dann, 2009). 

Os citados autores, à época, estudavam qual seria a contribuição que o marketing poderia 

dar a uma questão social e, para tanto, o conceituaram como um processo de criação e 

implementação do controle de programas utilizados para influenciar a aceitabilidade das 

ideias sociais que envolvem considerações relativas ao planeamento de produto, preço, 

comunicação, distribuição e pesquisa de marketing. 

No Brasil, Correa e Vieira (2005) afirmam que a 

Temática ganhou notoriedade apenas recentemente. Ashley (2002) 

descreve que as ações mais recentes no Brasil sob responsabilidade social 

datam de meados de 1970, tendo como protagonista a ADCE-Brasil 
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(Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa), cujo objetivo inicial 

era promover o debate sobre o balanço social, através de seminários, 

congressos, palestras e colóquios. 

Kotler e Lee (2008) definem o marketing social como o marketing que se utiliza de 

princípios e técnicas para criar, comunicar e disseminar valores, cuja finalidade é apoiar 

campanhas de mudança de comportamento, influenciando a sociedade para adotar uma 

nova atitude. O marketing social é mais do que uma ação, é um comprometimento ético 

com a comunidade, com a região e com o país no qual a organização está inserida, é uma 

forma de conduzir os negócios da organização, de tal maneira que a torne parceira e 

corresponsável pelo desenvolvimento social (Carroll, 1999). 

Cada vez mais as organizações procuram dirigir os seus esforços de ação social para 

prioridades específicas (Carroll, 1999), alavancando recursos humanos e financeiros de 

forma a maximizar o seu impacto sobre um leque cada vez maior de problemas humanos, 

sociais e ambientais. Trabalhar com o social implica um desejo de mudar uma realidade. 

Para Stephanou (2003, p. 11), “Os projetos são pontes entre o desejo e a realidade. São 

ações estruturadas e intencionais, de um grupo ou organização social, que partem da 

reflexão e do diagnóstico sobre uma determinada problemática e buscam contribuir, em 

alguma medida, para outro mundo possível”. 

O valor social é um jogo de notória importância na conquista de mercado, pois, se a 

organização consegue melhorar a sua imagem, reduzir custos, colher benefícios para a sua 

reputação, melhorar significativamente a sua produção e, além disso, agregar valor à sua 

marca, a ação social constitui-se em uma excelente estratégia, tomando sempre o cuidado 

de perceber em que contexto é implantada, uma vez que a prática social pode ser vista 

como uma prática positiva ou uma prática oportunista pelos seus consumidores. Tais 

afirmações encontram apoio nas ideias de Lefebvre (2007) sobre a importância do 

marketing social, conforme evidenciado na Figura 5. 
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Figura 5: Importância do marketing social  

Fonte: Organizado pela autora, com base em dados primários de Lefebvre (2007). 

Diante das perspectivas demonstradas na figura acima, percebemos que é indiscutível a 

importância da abordagem do marketing social pelas organizações que desejam procurar 

um diferencial competitivo no mercado, o qual influencia o comportamento do 

consumidor, gerando valor à marca e permitindo, a algumas organizações, obter vantagem 

competitiva e melhor posicionamento no mercado. 

As organizações, diante da tamanha concorrência que assola os meios empresariais em 

virtude da globalização, preocupadas em fidelizar os seus clientes, passaram a inserir nas 

suas estratégias ações de cunho social, as quais, de alguma maneira, possam ajudar a 

comunidade onde estão inseridas. Percebemos que tais factos não são por caridade ou 

benevolência, mas sim por uma visão de futuro, uma estratégia adotada para reforçar a 

imagem da organização, visto que a sociedade está cada vez mais consciente, exigente e 
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vem impondo às organizações uma situação de ter que responder às necessidades, às 

aspirações e às solicitações de seu público de interesse. 

Para uma organização ganhar legitimidade com os seus projetos sociais, ela tem que ser 

vista pelo seu público como operando de acordo com as normas sociais, valores e 

expectativas que o oriente (Mori & Taffler, 2004; Palazzo & Scherer, 2006; Rahman et al., 

2004). 

Após 1971, quando Kotler e Zaltman utilizaram o termo “marketing social”, este passou a 

se relacionar com a mudança social associada à implementação de projetos e à implantação 

de programas, cuja finalidade seria a consolidação da aceitação de uma ideia ou de uma 

prática social em grupos escolhidos como alvos. Ainda segundo os mesmos autores, estas 

ideias estão relacionadas com o marketing tradicional, ou seja, com o marketing que 

promove a pesquisa de consumidores, o desenvolvimento e os testes de conceitos de 

produtos, a comunicação direta, a facilitação e os incentivos a fim de maximizar as 

respostas escolhidas como alvos. 

Reis (2005) declara que, nessa época, o objetivo do marketing social era tão somente ter o 

mesmo sucesso que os conseguidos em uma campanha tradicional. No entanto, conforme 

as suas palavras, com o passar do tempo, foram surgindo novos conceitos; contudo, para o 

autor, o mais importante é: 

O de mercado social, pois diferentemente do mercado comercial, 

acredita-se que esta variante do marketing opera num mercado onde um 

agente de mudança social fornece novos comportamentos e ideias a um 

determinado público adotante e quem lucra é a sociedade como um todo 

(Reis, 2005). 

Corroborando com Reis (2005), Kotler e Zaltman, Schiavo e Fontes (1997, online)4 

esclarecem que “o marketing social apropria-se dos conhecimentos e técnicas 

mercadológicas, adaptando-as e colocando-as a serviço da promoção e difusão das 

inovações sociais, do desenvolvimento e bem-estar social”. Complementam os autores 

afirmando, ainda, que no marketing social se trabalha com diretrizes e objetivos 

mensuráveis, ou seja, metas, pesquisas e/ou avaliações qualitativas e quantitativas, visando 

o desenvolvimento de um produto social que é destinado a um segmento populacional 

específico, ou seja, àqueles definidos como público-alvo. 

                                                 
4 Mais detalhes, consultar: http://www.socialtec.org.br 
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Reis (2005, online) complementa salientando que Schiavo e Fontes definem o marketing 

social como “a gestão estratégica do processo de inovações sociais a partir da adoção de 

comportamentos, atitudes e práticas individuais e coletivas, orientadas por preceitos éticos, 

fundamentados nos direitos humanos e na equidade social”. 

Portanto, podemos concluir que o marketing social procura introduzir, na mente dos 

consumidores, as mudanças no campo social que se pretende alcançar por meio de 

estratégias de criação, planeamento e execução de campanhas publicitárias, cuja finalidade 

é satisfazer as necessidades e expectativas não atendidas de uma camada da população, 

alvo da ação social. Por intermédio do marketing social, é possível introduzir novas 

técnicas de intervenção, mudando um comportamento, ou seja, mesmo que a organização, 

promotora do projeto social, deixe de praticá-lo, aquilo já se fixou na mente do consumidor 

gerando um processo reflexivo de participação na mudança social, uma vez que os seus 

resultados são medidos e avaliados pela sua efetividade. 

2.5. O MARKETING SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM ORGANIZACIONAL EFETIVA  

O interesse pelas práticas de marketing é um fator predominante em todas as organizações. 

O marketing social, sendo uma variante do marketing que se vem robustecendo há mais de 

três décadas, surgiu da consciência que as empresas tinham em relação a conquistar e 

seduzir novos clientes. Visando esse novo mercado em transformação, esse axioma aponta 

para o incremento de relacionamentos duradouros tendo como base um ininterrupto e 

difícil processo de interação social com múltiplas características. 

Na sua dissertação de mestrado, com base em Kotler (2000), Guarido (2007) traça um 

paralelismo entre o marketing empresarial e o marketing social, realçando que, além de se 

preocuparem com a satisfação dos seus consumidores, as organizações devem promover a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral, ou seja, 

A tarefa da organização é determinar as necessidades, os desejos e os 

interesses dos mercados-alvo e fornecer as satisfações desejadas mais 

eficaz e eficientemente do que a concorrência, de uma maneira que 

preserve ou melhore o bem-estar do consumidor e da sociedade (Kotler, 

2000, p. 47). 

Dessa maneira, Pringle e Thompson (2002) complementam afirmando que o marketing 

social é hoje, certamente, uma das formas mais eficazes de se relacionar com um 

consumidor fora do universo previsível da comunicação de marca, uma vez que o 
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marketing social se destaca quando as organizações passam a apoiar ações que, de alguma 

maneira, vêm para melhorar algum aspecto carente. 

Conforme explicitado nas definições que se seguiram sobre marketing, pudemos perceber 

que antigamente, em um passado não tão distante (segunda metade do século XX), as 

pessoas optavam por empresas que lhes ofereciam produtos a preços razoáveis e 

funcionais, ou seja, que atendessem as suas necessidades. Philip Kotler5, em parceria com 

Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawanem na obra “Marketing 3.0: as forças que estão 

definindo o novo marketing centrado no ser humano” (2010) elucida que atualmente as 

pessoas se envolvem muito mais com as empresas que se importam com elas.  

Ou seja, na visão dos autores é necessário se destacar para ser reconhecida, dado que a 

valoração da contemporaneidade está na importância da invocação ao espírito humano, o 

que fica esclarecido na definição dos autores (in introdução, xiv), que afirmam que o 

“Marketing 3.0 é a fase na qual as empresas mudam da abordagem centrada no consumidor 

para a abordagem centrada no ser humano, e na qual a rentabilidade tem como contrapeso 

a responsabilidade corporativa”.  Na figura 6 podemos visualizar, segundo os autores, a 

evolução do marketing como novo modo de observer a realidade, vendo o ser humano por 

completo, agregando aspetos espirituais da sociedade. 

 Marketing 1.0 – 
centrado nos produtos 

Marketing 2.0 – voltado 
para o consumidor 

Marketing 3.0 – 
voltado para os valores 

Objetivo Vender produtos Satisfazer e reter os 

consumidores 

Fazer do mundo um 

lugar melhor 

Forças propulsoras Revolução industrial Tecnologia da informação Nova onda de tecnologia 

Como as empresas 
vêem o mercado 

Compradores de massa, 

com necessidades físicas 

Consumidor inteligente, 

dotado de coração e mente 

Ser humano pleno, com 

coração, mente e espírito 

Conceito de 
marketing 

Especificação do produto Posicionamento do produto 

e da empresa 

Missão, visão e valores 

da empresa 

Proposição de 
valor 

Funcional Funcional e emocional Funcional, emocional e 

espiritual 

Interação com 
consumidores 

Transação do tipo um-

para-um 

Relacionamento um-para-

um 

Colaboração um-para-

muitos. 

Figura 6: Quadro de evolução do marketing 

Fonte: Kotler; Kartajaya & Setiawanem (2010, p. 6) 

Complementando, os autores esclarecem, ainda, que oferecer soluções transformadoras, o 

que pode ser observado na figura 7, envolve processos que determinam desafios que terão 

que ser enfrentados, dado que nessa realidade apontada pelos autores, os consumidores são 

                                                 
5 Philip Kotler,  conhecido como o “Pai do Marketing Moderno”, é professor de Marketing Internacional da Kellogg 

School of Management, Northwestern University. O Wall Street Journal o considera um dos seis mais influentes 

pensadores da área de negócios. Nota sobre os autores contida no livro citado. 
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acima de tudo seres humanos e, portanto, valendo-se da sua colaboração as empresas 

podem gerar impactos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7: Fases da criação da transformação sociocultural 

Fonte: Adaptado de Kotler; Kartajaya & Setiawanem (2010) 

Em virtude dessa disposição em ver o “ser humano pleno, com coração, mente e espírito”, 

citado por Kotler; Kartajaya & Setiawanem (2010, p. 6), na formação de táticas de 

sobrevivência na atualidade é que a utilização de ferramentas como o marketing social 

auxilia na construção de uma imagem fidedigna e, ao mesmo tempo, concreta por parte das 

organizações. 

2.6. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

No fim da década de 1960, as ideias sobre responsabilidade social chegam à Europa, 

expandindo-se por outros países no decorrer dos anos. Em virtude da falta de investimento 

público na área social, as organizações começam a ter fundamental importância, iniciando, 

assim, uma trajetória de ações e projetos sociais desenvolvidos para a comunidade, com o 

intuito de amenizar os problemas e as procuras das populações necessitadas. Apesar de 

existirem diversos autores renomados6, cujos trabalhos estão relacionados com o assunto 

                                                 
6 Como, por exemplo, Fontes, (2001); Martine; Ross; Kathryn; Mcdermott, (2007); Kotler e Zaltman (1971); Correa e 

Vieira (2005); Lefebvre (2007); Prahalad e Ramaswamy, (2004), Bennett; Previte e Zainuddin (2009); Barone; Norman, 

Miyazaki, (2007); Mori e Taffler (2004); Palazzo e Scherer (2006); Rahaman; et al. (2004), apud Liu; Heyes; Wai Ko 

(2010); Schiavo, (2005); Reis (2005); Pringle e Thompson (2002); Kotler (2000); Kotler e Zaltman, (1971); Boyle; 

Proctor, (2009); Andreasen (1995); Kotler e Lee (2008); Siegel & Lottenberg (2007); Azevedo (2009); Passador (2002); 

Barone, Normanb e Miyazaki (2007); Bennett, Previte e Zainuddin (2009); Cui, et al (2003); Laro (2008); Liu, Heyes e 

Wai Ko (2009); Marcovitch (2009); Orchis (2002); Vidal (2005); Andreasen (1995); Kotler e Lee (2008); Siegel & 

Lottenberg (2007). 
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abordado, é comum encontrarmos, tanto no meio académico como no empresarial, uma 

“certa” generalização quanto aos conceitos de marketing social: marketing para uma causa, 

responsabilidade social e, por vezes, tudo associado com a filantropia. 

Como vimos, o marketing social é a “venda” de uma idéia que vem para mudar uma 

realidade social e, às vezes, uma ideologia, quer seja política, económica ou social (Kotler 

& Zaltman, 1971; Boyle & Proctor, 2009). Ou seja, uma mudança de comportamento para 

um bem comum (Andreasen, 1995; Kotler & Lee, 2008; Siegel & Lottenberg, 2007). Já o 

marketing relacionado a uma causa, para Pringle e Thompson (2002), é o marketing que 

surgiu da necessidade de as organizações se diferenciarem dos seus concorrentes, 

considerando que bons produtos e preços todos têm. Essa procura desenfreada para 

proporcionar ao cliente parâmetros de escolha culminou no apoio a causas sociais, o que 

“casaria” vender bens e/ou serviços que beneficiassem as organizações e, em contrapartida, 

ajudassem a minimizar as carências sociais. 

Neste contexto, questionamos: O marketing para uma causa não seria mais uma ação do 

marketing comercial para aumentar lucros por intermédio do impacto emocional 

provocado pela “causa social”? Isso porque podemos considerar que essas ações não 

constituem práticas altruístas nem filantrópicas, uma vez que as organizações obtêm um 

retorno com a sua imagem vinculada a essas causas sociais gerando, com isso, um aumento 

de vendas de produtos e serviços. 

No que tange à responsabilidade social7, o seu histórico data da década de 1970 na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, quando o mundo se via envolvido 

com a degradação do meio ambiente. A realização dessa conferência mundial tinha como 

premissa a conscientização da procura de formas diferenciadas de gerir e distribuir riqueza 

sem a necessidade da destruição do meio ambiente, e esse movimento foi denominado de 

“verde”. Em paralelo à degradação ambiental, o que se visualizava também era a 

desigualdade social oriunda da crescente expansão do mercado, ou seja, a globalização. 

Isso culminaria na exclusão social e na violência crescente. 

No Brasil, o fenómeno ocorreu por volta da década de 1990, quando os consumidores 

passaram a fazer valer o seu poder de negociação8 como agente transformador e a exigir 

                                                 
7 Texto adaptado da contextualização da norma ISO 2600, disponível em 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp.  
8 O termo “negociação” está sendo utilizado como o poder de troca, no sentido de compra, que os consumidores têm em 

relação às organizações, ou seja, a seleção daquelas que fazem algo além do que a simples maximização dos lucros. 
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que ações fossem tomadas a fim de colmatar carências que o Estado não tinha condição de 

solucionar, nascendo uma parceria organização-sociedade, ou seja, o movimento 

denominado de responsabilidade social. Esse movimento vem ganhando, a cada dia, apoio 

mundial, propondo uma aliança entre os três setores (1º setor – Estado; 2º setor – 

Organizações e 3º setor – Sociedade civil organizada) cuja finalidade é a inclusão social, a 

promoção da cidadania e a prevenção ambiental. 

Para Michel e Lampert (2008), a responsabilidade social requer das organizações algum 

investimento já que essa responsabilidade não é uma ação isolada. Para o seu 

desenvolvimento são necessárias várias práticas sociais, cujos resultados só aparecerão a 

longo prazo, porém com credibilidade e ética. Em ambos os casos, a sociedade, que é tão 

explorada, enfim é retribuída com os benefícios decorrentes de cada mecanismo, e aquelas 

que souberem fazer melhor proveito disso tendem a sair ganhando. 

Em seu trabalho apresentado no IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão: 

Responsabilidade Socioambiental das Organizações Brasileiras, ocorrido em Niterói – RJ, 

no período compreendido entre 31 de julho e 2 de agosto de 2008, Guimarães Filho et al. 

(2008) descreve uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA, 

2004), analisando o envolvimento de organizações com práticas sociais no período de 

1999-2004. Tal pesquisa mostra que a maior parte do setor privado brasileiro está 

envolvida, de alguma forma, com a área social: 69% das organizações do País 

desenvolvem ações em benefício da comunidade. São cerca de 600 mil organizações que 

dão sua contribuição. O investimento realizado atingiu R$ 4,7 bilhões em 2004 - valor que 

corresponde a 0,27% do PIB do País. Em 2000, essa relação era de 0,43%. Houve uma 

redução na relação PIB X Investimento Total; não obstante, a participação empresarial na 

área social aumentou em 10 pontos percentuais. 

Neste enquadramento, o Brasil tem sido protagonista desse movimento, tendo elaborado 

uma Norma Nacional de Responsabilidade Social: a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) NBR (Norma Brasileira Regulamentadora) nº 16001:2004 

Responsabilidade Social – Sistema de gestão - Requisitos, para a qual o Inmetro 

desenvolveu o Programa Brasileiro de Certificação em Responsabilidade Social. O Brasil 

também liderou, em parceria com a Suécia, o Grupo de Trabalho da ISO (Internatinal 
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Organization for Standardization) incumbido de elaborar a ISO 26000:2010 - Diretrizes 

em responsabilidade social.9 

Em relação à ISO 26000, publicada em 1º de novembro de 2010, referente às diretrizes 

sobre responsabilidade social, dando-se o seu lançamento mundial em Genebra, Suíça. No 

Brasil, o lançamento ocorreu no dia 8 de dezembro de 2010, em um evento patrocinado 

pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Segundo o Inmetro (2010), 

a norma ISO 26000 traduz responsabilidade social como: 

O propósito das organizações em incorporarem considerações 

socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pelos 

impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. 

Isso implica um comportamento ético e transparente que contribua para o 

desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis 

aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de 

comportamento. Também implica que a responsabilidade social esteja 

integrada em toda a organização, que seja praticada em suas relações e 

leve em conta os interesses das partes interessadas e ainda que seja a 

responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 

atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um 

comportamento ético e transparente que: contribua para o 

desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da 

sociedade; leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 

esteja em conformidade com a legislação aplicável; seja consistente com 

as normas internacionais de comportamento e esteja integrada em toda a 

organização e seja praticada em suas relações. 

Nesse aspeto, percebemos que a ISO 26000 deixa claro10 que responsabilidade social é o 

desenvolvimento sustentável das organizações através da promoção da 

qualidade de vida, saúde e prosperidade com justiça social e manutenção 

da capacidade do planeta de suportar a vida em toda a sua diversidade. 

Esses objetivos sociais, económicos e ambientais são interdependentes e 

reforçam-se mutuamente. Desenvolvimento sustentável pode ser tratado 

como uma forma de expressar as expectativas mais amplas da sociedade 

como um todo. 

Em virtude do capitalismo exacerbado, o mundo confronta-se com uma diversidade de 

problemas. Nesse contexto, surge a responsabilidade social como uma ferramenta eficaz 

para as organizações. Estas procuram apoio no papel social, atraindo cada vez mais 

clientes, considerando que eles percebem que investir nessas organizações é investir no seu 

próprio futuro. 

                                                 
9 Mais detalhes, consultar http://www.inmetro.gov.br. 
10 Texto adaptado de http://uniethos.tempsite.ws/iso26000/iso-26000-o-que-e/a-norma-iso-26000/. 
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O estudioso sobre responsabilidade social, o americano Archie B. Carroll, no seu artigo 

publicado na revista Business Horizons, em 199111, concebeu o denominado modelo 

piramidal de Carrol no qual descreve as missões (ou responsabilidades) das organizações, 

quais sejam: 

Responsabilidade económica: Localiza-se na base da pirâmide, pois é o 

principal tipo de responsabilidade social encontrada nas empresas, sendo 

os lucros a maior razão pela qual as empresas existem. Ter 

responsabilidade económica significa produzir bens e serviços de que a 

sociedade necessita, e quer, a um preço que possa garantir a continuação 

das atividades da empresa, de forma a satisfazer suas obrigações com os 

investidores e maximizar os lucros para seus proprietários e acionistas. 

Responsabilidade legal: Define o que a sociedade considera importante 

com respeito ao comportamento adequado da empresa. Ou seja, espera-se 

das empresas que atendam às metas económicas dentro da estrutura legal 

e das exigências legais, que são impostas pelos conselhos locais das 

cidades, Assembleias Legislativas estaduais e agências de 

regulamentação do governo federal. Responsabilidade ética: Inclui 

comportamentos ou atividades que a sociedade espera das empresas, mas 

que não são necessariamente codificados na lei e podem não servir aos 

interesses económicos diretos da empresa. Para serem éticos, os 

responsáveis pela tomada de decisões das empresas devem agir com 

equidade, justiça e imparcialidade, além de respeitar os direitos 

individuais. Responsabilidade discricionária ou filantrópica: É 

puramente voluntária e orientada pelo desejo da empresa em fazer uma 

contribuição social não imposta pela economia, pela lei ou pela ética. “A 

atividade discricionária inclui: fazer doações a obras beneficentes; 

contribuir financeiramente para projetos comunitários ou para instituições 

de caridade que não oferecem retornos para a empresa e nem mesmo são 

esperados. 

Os empresários estão procurando, por intermédio da responsabilidade social, proporcionar 

respostas às necessidades humanas básicas como: fome, abrigo, moradia, segurança, 

melhor acesso aos sistemas de saúde, prevenção do trabalho infantil, diminuição das 

desigualdades que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, acesso à assistência 

jurídica, e melhoria das oportunidades para as pessoas com deficiência no intuito de por 

fim à exclusão social. 

Correa (2007, online) afirma que, diante das transformações e dos desafios sofridos pelas 

organizações que procuram uma diferenciação no mercado, as organizações passaram a 

acreditar. 

que um posicionamento fundamentado em ações de cunho social possa 

trazer oportunidades para o fortalecimento da marca e da imagem da 

instituição, consequentemente da sua identidade. Parece que os interesses 

                                                 
11 Para mais detalhes, consultar 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DbfZO2vyqGkJ:pt.shvoong.com/law-and-politics. 
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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. 

Complementando, a autora afirma que, se uma organização empresarial quer ser vista 

como socialmente responsável, são necessários dois requisitos: 

No primeiro suas ações de responsabilidade social precisam estar 

incrustadas na visão, missão e valores, é necessário haver não somente 

um comprometimento por parte das empresas para com suas causas 

sociais, mas também uma mudança para um comportamento socialmente 

responsável. E um segundo requisito de que estas ações sejam 

divulgadas. De nada adianta promover benefícios sociais se seu público 

desconhecer. 

Diante dos conceitos apresentados, concluímos que a maioria das organizações percebeu 

que visar o lucro, ser competitivo e eficiente já não garante mais o sucesso empresarial. 

Serra, Ferreira e Teixeira (2008) consideram que uma atuação socialmente responsável 

contribui para uma maior competitividade, um melhor ambiente de trabalho, mais 

motivador e eficiente, além disso, melhora a imagem institucional tornando-a mais positiva 

e com melhor relacionamento perante os parceiros de negócio. 

Em síntese, a presente investigação pretende contribuir para um efetivo apoio à construção 

teórica do marketing social e da responsabilidade social, suas diferenças e semelhanças. 

Nesse contexto, procuramos, na literatura, o que tem sido abordado sobre o assunto, isto é, 

a definição constitutiva de termos e variáveis, nomeadamente: 

a) Marketing social, no qual Zenone (2006, p. 11) esclarece que  
 

Quando uma empresa faz uso de ações sociais em conjunto com as 

atividades de marketing, normalmente utiliza o termo “marketing social”. 

Porém, diferentemente da forma como o termo está sendo utilizado, o 

marketing social não é uma estratégia mercadológica adotada por uma 

organização com o objetivo de criar vínculos com a marca ou vender 

mais produtos/serviços. No marketing social, o objetivo e o resultado 

único da ação deveria ser apenas a sociedade. Dessa forma, as ações 

desenvolvidas pela maioria das organizações comerciais estariam fora 

desse contexto. 
 

b) Responsabilidade social: as organizações, ao fazerem parte de uma sociedade, acabam 

interferindo no meio em que estão inseridas, passando a ter direitos e deveres. Por 

exemplo, direito ao lucro que resulta da comercialização de um produto ou serviço que foi 

idealizado para satisfazer uma necessidade ocorrendo, nesse caso, um sistema de troca 

entre sociedade e organização. Em contrapartida, os deveres advindos desse processo, 

conforme preceitua Zenone (2006), estão relacionados com a ação comercial desse 
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processo de troca, o qual deve se basear em princípios éticos e morais que correspondam às 

atividades práticas, políticas e comportamentais esperadas por uma sociedade, aplicados ao 

processo de gestão. No desenvolvimento de um produto ou serviço, uma organização 

necessita de uma série de recursos que extrai do meio ambiente (recursos físicos) e do 

meio social (recursos humanos). O uso desses recursos sem base em princípios éticos vem 

afetando, de modo geral, a imagem das organizações. 

Zenone (2006) esclarece, ainda, que a competitividade é outro fator que vem impondo 

mudanças às organizações, uma vez que consumidores, cientes de seus direitos e deveres e 

com conhecimentos de seu poder, estão em um patamar de escolha das organizações com 

as quais vão se relacionar. Segundo Ashley et al. (2003, p. 5 apud Zenone 2006), “além de 

preço e qualidade, o consumidor busca confiabilidade, serviço de pós-venda, produtos 

ambientalmente corretos e relacionamentos éticos com todos aqueles que se relacionam”. 

A Figura 8, abaixo, demonstra esse poder de negociação que os consumidores têm com as 

organizações.  

 

 

 

 

 

 
Figura 8: O caminho da Responsabilidade Social Empresarial 

Fonte: Adaptado de Zenone (2006, p. 65) 

Apostar na criação de valores pelo desenvolvimento sustentável implica, para as 

organizações, uma integração dos seus negócios de forma harmónica, equilibrada e o 

envolvimento dos seus stakeholders, uma vez que são estes que detêm informações 

suficientes e interesses explícitos para premiar os esforços das organizações, 

transformando essa iniciativa em agregação real de valor ao negócio. “Não estamos a pedir 

às organizações para fazerem algo diferente da sua atividade normal; estamos a pedir-lhes 

que façam a sua atividade normal de forma diferente”, disse Kofi Annan (2002) em uma 

reunião mundial sobre desenvolvimento sustentável (apud Aguiar & Silva, 2009). 
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Kanuk e Schiffman (apud Azevedo, 2009) afirmam que a maioria das organizações 

reconhece que atividades socialmente responsáveis melhoram as suas imagens com os seus 

consumidores, acionistas, comunidade financeira e outros públicos relevantes. Elas 

descobriram que práticas éticas e socialmente responsáveis simplesmente são negócios 

saudáveis que resultam em uma imagem favorável e, no fim das contas, em maiores 

vendas. 

O momento é de transformações: questões como a crise económico-financeira, o 

aquecimento global e as ameaças à segurança alimentar expõem as vulnerabilidades do 

mundo e pedem respostas urgentes. “Hoje necessariamente é preciso pensar em um novo 

futuro”, diz Jacques Marcovitch (2009), professor titular da Universidade de São Paulo. 

Marcovitch acredita que o caminho é assumir um compromisso permanente de procura da 

sustentabilidade pela via da construção de novos valores e da inovação tecnológica, visto 

que a responsabilidade social, como movimento mundial, vem se tornando uma grande 

oportunidade para os negócios das organizações. A organização que cumpre o seu papel 

social atrai mais consumidores e está investindo na sociedade e no próprio futuro. Uma 

organização empresarial socialmente responsável é aquela que, além de ser ética nos seus 

negócios, se preocupa com questões sociais. 

Diante dessa afirmação, acreditamos que superar os desafios atuais vai requerer das 

organizações, uma procura contínua do fortalecimento de diversificação de oportunidades 

com um olhar permanente no futuro, uma vez que as pessoas estão mais propensas a dar 

crédito às organizações as quais se envolvem em causas sociais, mesmo que, 

inconscientemente saibamos que “[…] não são as razões subjetivas, ideológicas ou 

sentimentais que fazem com que as organizações procurem um comportamento social 

ótimo. São as razões objetivas de querer alcançar e manter a liderança empresarial” (Dra. 

Isabel Vidal - Universidade de Barcelona)12. 

As ações sociais não se podem restringir apenas à organização, mas devem envolver toda a 

sua área de influência e os seus funcionários, caracterizando-se como um meio de ser 

competitiva, conquistar e ampliar o mercado, uma vez que essas ações já não podem ser 

mais vistas como uma ação caridosa ou como uma filantropia isolada, motivada por um 

sentimento de culpa provindo da utilização dos recursos da sociedade, ou por iniciativa 

                                                 
12 Texto contido em http://www.appm.pt/docs/eventos/mktsustentavel2005/DeltaCafes.pdf-. Acesso em: 15/08/2010. 
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unilateral do empresário, mas, sim, alinhada aos objetivos da organização, que devem 

contemplar a responsabilidade social (Orchis et al., 2002). 

De acordo com Ricardo Young (2008), presidente do Instituto Ethos, a organização 

empresarial socialmente responsável deverá basear suas relações na ética e na 

transparência, bem como estabelecer metas empresariais compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos, respeitando a diversidade 

e promovendo a redução das desigualdades sociais. A responsabilidade social empresarial 

é realizar o negócio de uma maneira diferente, tornando a organização indutora e parceira 

de um desenvolvimento sustentável que promova a igualdade e a justiça social. “A 

organização sustentável é aquela que cresce, é rentável e gera resultados, mas também 

contribui para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação do planeta” (Young, 

2008, p. 4). 

2.7 Visão Ideológica 

A palavra ideologia apareceu no inicio do século XIX para designar uma "teoria geral das 

ideias". Foi Karl Marx quem começou a fazer uso político dela quando escreveu um livro 

em parceria com Friedrich Engels intitulado A ideologia alemã. 

Santos (2011) explica que a partir de Marx a humanidade passou a acreditar na fortuna 

entre a consciência e o mundo material, entre o pensamento e as coisas produzidas 

socialmente, com isso atribuem autonomia à consciência e às ideias e, finalmente, julgam 

que as ideias não só explicam a realidade, mas produzem o real. Surge, então, a ideologia 

como crença na autonomia das ideias e na capacidade de as ideias criarem a realidade.  

Para Casaqui (2014), o mundo do trabalho é transverso pelas alocuções da trama social, e, 

por sua centralidade no dia-a-dia dos sujeitos, bem como pelo papel que lhe é atribuído no 

espectro do sistema capitalista, é alvo de disputas simbólicas. 

O conjunto de confiança e rumos adquire legitimidade à medida que o mundo é abrangido 

e glosado pelo arcabouço cognitivo dos elementos humanos. Esse conjunto de confiança e 

rumos serve, igualmente, de ferramenta de auto identificação permitindo aos indivíduos 

verem o mundo, a si próprios, aos semelhantes e aos diferentes, como ambicionam que 

outros vejam e analisem suas ações e escolhas à luz desse conjunto pré-definido de crenças 

e valores.  
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Partindo do pressuposto de que ideologia se caracteriza por crenças e ações, podemos 

assegurar que estas são motivadas pelos interesses do elemento humano em relação aos 

recursos sociais e económicos, tais como importância, consideração, distinção, prestígio e 

prosperidade. São, portanto, interesses materiais - mas também particulares - 

racionalizados politicamente para a contribuição do status individual. 

Devemos ressaltar igualmente que a maior função da ideologia, também 

entendida como um conjunto de crenças e orientações é se perpetuar nos 

indivíduos e grupos, servindo como força dinâmica na vida individual e 

coletiva, proporcionando um sentimento de identidade e propósito, 

induzindo um resultante comprometimento à ação. Em suma, fazer 

marketing e branding eficazmente deve compreender essa dinâmica, uma 

vez que mudar comportamentos, opiniões, crenças e, portanto, 

ação/decisão de consumo é tudo que se almeja com essas disciplinas. 

(Domeneghetti, 2012) 

A ideologia é, portanto, uma forma de racionalização criada pelo homem como recursos ou 

justificativa para a vida e aceitação em sociedade, organizando arquétipos de conduta para 

se ajustar e destacar-se nas distintas ocorrências sociais. 

Para Marionis (2006), as mudanças de velhos por novos valores e o aperfeiçoamento das 

ideias do mundo em que se vive é o que se chama de progresso social. As mudanças na 

sociedade são sucessivas por meio de agentes, como, por exemplo, o avanço da tecnologia, 

que provoca uma influência mútua entre o pensamento humano e o meio ambiente mais 

intenso, pois os conceitos resultam em ações que podem ser corroboradas por meio de 

distintas atitudes, sendo as mais respeitáveis a busca científica e as pesquisas de mercado, 

conduta, atitudes, etc..., que darão maiores e melhores subsídios da particularidade do fato 

da mudança no meio social. 

O estudo sociológico da realidade económica, mercadológica e, por conseguinte, das 

organizações e seus produtos, serviços, propostas, atitudes, juízos e valores, enfoca como 

as relações estão constituídas e como poderão evoluir uma vez abrangidas as crenças e 

valores do outro lado da equação, ou seja, o cidadão, o consumidor e o investidor. 

Temos de aceitar que as pessoas deslocam entre várias lógicas de 

justificativas e atuação para cada um dos vários domínios da vida social: 

economia e mercado, família e do lar, da política e da cidadania etc., pois, 

a ideologia  possui o indelével poder de moldar a maneira como as 

pessoas interpretam o que está ocorrendo no campo social. (Marionis, 

2006). 
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Por sua vez Durif (2008) explica que tendo em vista a falta de práticas éticas, incluso na 

maioria dos papéis da organização, a assimilação de práticas não-éticas e materiais e a 

inexistência de uma verdadeira cultura ética, podem culminar em um resultado que 

questiona a imagem corporativa. 

Para Costa (2006, apud Durif, 2008), o "marketing ético" é um paradoxo já que os dois 

conceitos se referem a realidades contraditórias, entretanto, relativo com a credibilidade, 

um número crescente de empresas estão ajustando suas práticas e priorizando uma gestão 

mais ética dos vários procedimentos como fornecimento sustentável, respeito ao meio 

ambiente interno e externo e responsabilidade social. 

A concepção de um preceito ético dentro das organizações pode definir-se como a 

ideologia da organização. A visão ideológica da ética no marketing estabelece um modo de 

gestão com alicerce no conjunto, respeitando normas e valores. 

Em síntese falar sobre ideologia é mostrar uma área ainda pouco explorada na conjectura 

das organizações, mas indubitavelmente importante na prática administrativa e na conduta 

humana na empresa. Tudo induz à crença de que o estudo metódico do papel ideologia da 

empresa elucide varias determinações e feitios que, à primeira vista, carecem de 

significado, bem como a forma pela qual o elemento humano se observa desenvolvendo 

um tipo de personalidade, sentindo e lidando com novas formas de aflição e de exultação. 

O julgamento de qualquer organização que não passe pelo nível ideológico é sempre 

incompleta, porque se atém ao imediatamente palpável, quando comumente o 

extraordinário está naquilo que permanece oculto. 

Para este estudo, as empresas Delta Cafes-Pt e Fundação Bradesco – Br, foram 

selecionados, tendo em vista que as mesmas implementaram um processo de negócio 

inovador no mercado e são notadamente reconhecida por sua orientação responsável nas 

práticas de negócios. A ética parece uma prática concebida a partir de um ponto de vista 

prático no sentido de que uma decisão é considerada "boa" se, quando confrontada com 

todas as outras possibilidades, traz mais fatores positivos do que implicações negativas. 

2.8 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS 

Baseado nas asseverações dos autores pesquisados, concluímos que, no atual ambiente 

mercantil, não há como sobreviver sem procurar meios e estratégias para manter, 

conquistar e fidelizar clientes. Neste ponto apresentamos os dois casos, ou seja, as 
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organizações selecionadas para este estudo e os seus respectivos projetos sociais, tendo 

como base os relatórios de sustentabilidade do ano de 2011.  

Conforme descrito, para alvos da investigação foram escolhidas duas organizações – uma 

brasileira, pertencente à área financeira (Banco Bradesco) e a outra, portuguesa, 

pertencente à área retalhista (Delta Cafés) – que em comum têm os projetos sociais, 

especialmente os direcionados à área da educação e preparação para o mercado de trabalho 

de crianças, jovens e adultos.  

DELTA CAFÉ: HISTÓRIA13 E SEUS PROJETOS SOCIAIS  

A Delta Cafés é uma organização Portuguesa associada à figura simbólica do seu fundador 

– Manuel Rui Azinhais Nabeiro, conhecedor do mercado do café, empreendedor e 

humanista, que, em 1961, resolveu criar a sua própria marca, numa vila alentejana de 

Campo Maior, com um pequeno armazém de 50 metros quadrados e sem grandes recursos. 

Assim, com apenas duas bolas de torra de 30 kg de capacidade, ele inicia um negócio que 

iria contribuir para o desenvolvimento de um país num setor não tradicional da economia 

portuguesa.  

A Delta Cafés – primeira organização portuguesa a conseguir uma Certificação de 

Responsabilidade Social – é líder no mercado de cafés torrados em Portugal. A qualidade 

dos seus produtos, e o modo como conduz os seus negócios, conferiu-lhe uma 

autenticidade ímpar que, atualmente, é reconhecida internacionalmente. 

O relacionamento entre a Delta e os seus clientes é idêntico ao do homem do balcão e do 

seu cliente de todas as manhãs: aprenderam juntos a confiar e a partilhar a vida no sabor e 

aroma de uma chávena de café pois, desde o seu início, a organização mantém a filosofia 

de sempre, ou seja, “Um Cliente, um Amigo” sendo, também, reconhecida como uma 

Marca de Rosto Humano, na qual valores como a Honestidade, Lealdade, Humildade, 

Qualidade Total, Solidariedade e Cidadania têm um papel de destaque14. 

Conforme consta no manual de marketing do Grupo Nabeiro-Delta Cafés (2009, p. 05)15, 

solidariedade significa: 

                                                 
13 Agradecemos ao departamento de Marketing do Grupo Nabeiro - Delta Cafés pela gentileza em ter enviado o 

“Relatório de Contas 2009”, Relatório de sustentabilidade, 2011 e o “Manual de Marketing”, quando solicitamos (via e-

mail) informações para a execução deste trabalho. 
14  Texto adaptado do original que está disponível em http://www.delta-cafes.pt/  
15 Material cedido pela organização Delta Cafés por meio do seu departamento de Marketing. 
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Solidário é o que está com o outro em alguma situação em que ele precisa 

de apoio. Pode esta situação ser mais ou menos grave, mas nunca 

deixamos o outro sozinho quando ele precisa de nós. E o outro sabe isso. 

Todos os que colaboram ou se relacionam connosco sabem que estamos 

sempre com eles quando necessitam. Somos solidários desde o mais 

fundo de nós mesmos. 

 

Partindo da premissa de que, quando uma organização diz que ser solidário é estar com o 

outro em uma situação em que ele precisa de apoio e que, independentemente da gravidade 

desta situação, isto nos remete a um pensamento de que, muito mais do que somente 

agregar valor a marca, esta organização representa o pensamento de seu fundador (o 

Comendador Rui Nabeiro) e tem um “algo a mais” por trás de seus projetos sociais. A 

classificação de ser responsável socialmente, para a Delta Cafés, é resolver problemas com 

atos, decisões, pois, conforme consta no Manual de Marketing da organização (2009, p.6), 

“Podemos olhar todos, olhos nos olhos, com limpidez”, ou seja, ser socialmente 

responsável é uma atitude é uma postura de vida da organização. Este argumento fica claro 

na figura 09, e nas palavras do Comendador Rui Nabeiro, “Estamos aqui para trabalhar e 

sermos úteis, não queremos mostrar somente o nosso valor, só queremos ser o que somos, 

com naturalidade, não para tirarmos partido disso, não fazemos da humildade uma espécie 

de encoberta de vaidade”  

 

Figura 09: Comendador Rui Nabeiro e funcionários 

Fonte: Cedido pela organização 

O Comendador Rui Nabeiro, homem com uma visão de longo alcance, percebeu que a 

economia, a sociedade e o ambiente são variáveis interdependentes, as quais contribuem 

para a competitividade e sustentabilidade das organizações. Nesse contexto, a organização 
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trabalha com vetores que sintetizam as variáveis referidas, ou seja, a sustentabilidade nas 

origens e a preocupação com o desenvolvimento da comunidade onde estão inseridos. 

Em relação aos países produtores de café, esse comprometimento data da década de 

noventa, quando a organização começa a comercializar para países como Timor Leste, 

Brasil e Angola, nos quais teve a preocupação de capacitar trabalhadores locais e 

incentivar práticas ambientalmente responsáveis: a conservação dos solos, a gestão 

sustentada da plantação, um consumo responsável da água e o recurso às energias 

renováveis, de modo a não prejudicar o futuro das próximas gerações (Figura 10). 

 
Figura 10: Uma ideia para o planeta - RSC 

Fonte: Cedido pela organização 

Ainda em relação à cadeia de valor, a Delta Cafés incentiva o cultivo de forma sustentável, 

pois utiliza grãos provenientes de 60 origens. As suas aquisições dão-se por meio do 

Comércio Justo (Figura 11), ou seja, um comércio que privilegia a melhoria das condições 

de vida dos produtores. No que respeita à logística externa (o transporte), a organização 
utiliza o comboio (em deterimento de camiões), reduzindo, desse modo, os níveis de 

poluição que os derivados do petróleo lançam na atmosfera. 

 

Figura 11: Sustentabilidade - cadeia de valor 

Fonte: Cedido pela organização 

A Delta Cafés tem uma preocupação constante na otimização dos recursos, na adequação 

do tratamento dos resíduos gerados pelas suas atividades, no sistema de gestão integrada 
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que incorpora qualidade, segurança alimentar, ambiente, responsabilidade social e 

segurança dos seus colaboradores (disponibilizando para estes um seguro saúde). 

Uma marca de rosto humano 

Nos primórdios da sua origem, a Delta Cafés, para se manter no mercado, teve de 

conquistar a confiança do seu público consumidor, o qual, muito mais que um simples 

consumidor, tornava-se um amigo, ou seja, “um cliente amigo” – filosofia de gestão de Rui 

Nabeiro. Uma Marca de Rosto Humano tornou-se numa aposta no relacionamento e 

personalização da relação marca-cliente, pois cada caso sempre foi identificado como 

sendo único e individual. 

Sociedade Cidadã 

A organização empresarial Delta Cafés percebeu que uma sociedade é cidadã quando os 

seus participantes atuam de forma ativa na área social. Para as organizações, não basta 

somente oferecer bons produtos a preços bons, é necessário fazer a diferença. E é com essa 

filosofia que apresentamos alguns dos projetos sociais disponibilizados pela organização 

empresarial Delta Cafés16. 

As origens 

A Delta Cafés foi a pioneira na comercialização de produtos neutros em carbono, bem 

como no desenvolvimento de uma categoria de cafés sustentáveis: o Café Biológico, o 

Café Comércio Justo e a Gama Origens, que contém 30% do café com certificação 

Rainforest Alliance. Esta certificação assegura que os agricultores cumpram com os 

requisitos de conservação da natureza, cujo objetivo principal é proteger os ecossistemas. 

A gama "Origens Selecionadas Delta Cafés" faz parte dos compromissos assumidos entre a 

Delta Cafés e o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que visam 

fomentar a biodiversidade ao longo do ciclo de vida do café. 

A ideologia de um fundador 

O grupo Delta promove o voluntariado empresarial que surgiu de modo natural, fruto do 

contágio da forma como o Comendador Rui Nabeiro tem encarado o seu negócio, sempre 

atento às necessidades da comunidade e dos mais carentes. Por intermédio da Associação 

Coração Delta (Figura 12), a qual possui como missão "promover a humanização, a boa 

                                                 
16 Dados retirados do Relatório de Sustentabilidade, cedido pelo departamento de marketing da organização. 
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vontade e a paz, por meio de ajuda e iniciativas por um mundo melhor, no combate contra 

a indiferença", o Grupo Nabeiro procura desenvolver projetos junto das comunidades onde 

estão inseridas. São seus associados, as organizações do Grupo Nabeiro e os seus 

colaboradores. Atualmente, a Associação Coração Delta criou várias valências e serviços 

necessários ao desenvolvimento das comunidades, tais como o Centro Educativo Alice 

Nabeiro, a intervenção precoce, o serviço de apoio a crianças e jovens, o voluntariado e os 

projetos ambientais e de cidadania. 

 
 
Figura 12: Logotipo da Associação Coração Delta 

Fonte: Cedido pela organização  

Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) 

O Centro Educativo Alice Nabeiro (Figura 13) foi inaugurado em 2007 com a proposta de 

oferecer às crianças uma formação integrada por meio de projetos e experiências 

inovadoras, desenvolvendo nas mesmas o espírito empreendedor. Este projeto educativo 

tem como base a importância que as crianças assumem na construção de um futuro mais 

justo. 

Este centro tem por finalidade contribuir para que seja facultado às crianças e jovens das 

comunidades um programa educativo-cultural integral que cubra a totalidade do leque de 

necessidades de formação e vetores vocacionais do universo de educandos a que se dirige. 

Este espaço, com capacidade para 115 crianças dos 3 aos 12 anos, visa criar, na próxima 

geração, um leque de futuros empreendedores responsáveis. Para além do mais, a criação 

do centro potencializa o equilíbrio da vida familiar e profissional dos colaboradores do 

Grupo Nabeiro. 
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Figura 13: Espaço Alice Nabeiro 
Fonte: Cedido pela organização 

 

Manual de Empreendedorismo 

O Manual de Empreendorismo – “Ter ideias para Mudar o Mundo” foi elaborado em 

2008 pelo CEAN e surge da preocupação em garantir que as crianças desenvolvam e 

melhorem competências, capacidades e espírito empreendedor. Este projeto piloto foi 

apresentado ao Ministério de Educação e, em 2009, foi introduzido nas escolas que 

aceitaram este desafio em Portugal e na Estremadura espanhola. 

Intervenção Precoce 

O serviço de intervenção precoce apoia crianças até aos seis anos de idade com problemas 

de desenvolvimento nas áreas socioeducativas e terapêuticas. Este serviço foi desenvolvido 

por uma equipa técnica pluridisciplinar constituída por uma assistente social, uma 

psicóloga, duas educadoras de infância, uma terapeuta da fala e um terapeuta ocupacional, 

atuando nos concelhos de Arronches, Monforte e Campo Maior. Por meio do serviço de 

apoio ao desenvolvimento de crianças e jovens foram proporcionadas consultas de 

avaliação no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIN) a crianças da 

comunidade com mais de seis anos. 

Tempo para dar 

A Delta Cafés, em parceria com a SIC Esperança, desenvolveu o projeto Tempo para Dar 

(Figura 14), com o objetivo de preencher a solidão do idoso, apoiando algumas das 

instituições da rede da SIC Esperança que exercem um voluntariado de proximidade. Para 

a consecução deste objetivo havia a necessidade de aquisição de equipamentos adequados 

que proporcionassem aos voluntários o desempenho das atividades necessárias. Assim, 
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foram angariadas verbas por meio das vendas do Lote Chávena em ¼ kg que apadrinhou 

esta causa com uma imagem alusiva ao Tempo para Dar. 

Esta iniciativa decorreu entre setembro e dezembro de 2009, tendo sido angariado cerca de 

cem mil euros, beneficiando três instituições: Associação Coração Amarelo - compra de 

uma carrinha de nove lugares, com elevador; CENSO - Centro Social e Paroquial Padre 

Agostinha Caldas Afonso - compra de 120 pulseiras de Teleassistência, com ligação à 

GNR e Bombeiros; Centro Social e Paroquial de Paderne - compra de uma viatura de nove 

lugares. O Tempo para Dar culminou na Gala de Natal com transmissão na SIC, com o 

nome “Natal de Esperança”, e incentivou mais de 300 pessoas a voluntariarem-se para o 

trabalho com seniores. 

   

Figura 14: Tempo para dar 

Fonte: Cedido pela organização 

 

 
Novas Oportunidades 

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) 

assinaram um protocolo, no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades (Figura 15), o qual 

se assume como suporte fundamental às exigências de desenvolvimento das economias 

baseadas no conhecimento. Esta aposta governamental tem exigido a mobilização da 

sociedade portuguesa, contando com a especial participação das instituições responsáveis 

pela formação e educação de jovens e de adultos e, ainda, com a das organizações que se 

assumem como parceiros ativos e estratégicos na dinamização das respostas formativas e 

contribuem para ajustar a formação às necessidades do mercado de trabalho e, por esta via, 

facilitar a integração profissional dos jovens qualificados. 

Assim, este protocolo visa, essencialmente, à dinamização conjunta de cursos de 

aprendizagem, na ótica do reforço e diversificação das ofertas formativas de dupla 
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certificação de nível secundário, desenvolvidas em regime de alternância, tendo em vista a 

elevação dos níveis de qualificação dos jovens antes da sua integração no mercado de 

trabalho. Concretamente, e dando resposta às necessidades mais prementes do mercado de 

trabalho da Região, estão previstos cursos nas áreas de Eletricidade e Energia (Frio e 

Climatização) e Metalurgia e Metalomecânica, entre 2008 e 2011, destinados não só a 

colaboradores, mas também a toda a comunidade envolvente.  

 

Figura 15: Novas oportunidades 

Fonte: Cedido pela organização 

 

Inserção de Reclusos 

A Delta Cafés realizou um protocolo com o Estabelecimento Prisional de Lisboa para a 

implementação de uma oficina de reparação de máquinas de café, moinhos e máquinas de 

louça para a restauração. Desta forma, foi proporcionada uma formação com o objetivo de 

promover a reinserção social dos reclusos no mercado de trabalho. Os serviços prestados 

são remunerados pela Delta Cafés, com o objetivo de melhorar a autoestima dos reclusos, 

criando competências para um futuro mais próximo. 

Pós-Graduação 

A Delta Cafés, além de apoiar atividades promotoras do bem-estar de crianças e idosos, 

criou também o Centro Internacional de Pós-graduação “Comentador Rui Nabeiro” para a 

formação dos seus colaboradores e comunidade, entre outros apoios, a instituições de 

ensino tendo por base este mesmo objetivo (Figura 16). 
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Figura 16: Centro Internacional de pós-graduação 

Fonte: Cedido pela organização 

Um café por Timor 

A Campanha "Um café por Timor”, a qual visou a construção de infraestruturas e escolas 

para a população, foi reconhecida pelo Social Accountability International com “Positive 

Community Impact Award", em 2003 (Figura 17). A intervenção em Timor pretendeu 

capacitar os produtores de café, valorizar o café timorense, investimento/oferta de 

equipamento para descasque do café e apoio para reconstrução de escolas, com a finalidade 

de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades. 

A campanha “Um café por Timor” teve como principal objetivo contribuir financeiramente 

para Timor – por cada embalagem de Café Delta Timor 250g produzida, a Delta Cafés 

enviava 0,25 euros para este país. Esta iniciativa permitiu construir infraestruturas de apoio 

à população e fornecer equipamentos e materiais a escolas primárias, valendo à 

organização a primeira certificação nacional em Responsabilidade Social de acordo com a 

norma SA 8000. 
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Figura 17: Delta Timor 

Fonte: Cedido pela organização 

A Delta Cafés trabalha para que a educação seja levada a todas as crianças, especialmente 

em áreas remotas circunvizinhas às áreas de plantio dos cafezais. O pensamento do 

Comendador Rui Nabeiro é que a educação é o meio para ajudar a minimizar a pobreza, 

aumentando as oportunidades que somente a educação pode proporcionar. Acredita, ainda, 

que a educação para essa nova geração de Timor-Leste será à base de uma mudança 

positiva que beneficiará a todos.  

Segundo o diretor do departamento de Marketing do Grupo Nabeiro17, o compromisso do 

senhor Rui Nabeiro é continuar o projeto de capacitação e cidadania em Timor, 

colaborando ativamente com os produtores locais, com a Missão Agrícola Portuguesa, e 

com as entidades ligadas ao ensino técnico da cultura do café, uma vez que é a educação, 

segundo a sua visão, que garante o espaço digno para as pessoas no mercado de trabalho. 

Ainda segundo os responsáveis pelo departamento de marketing, não é um processo fácil, 

mas é fundamental, uma vez que a organização acredita que a responsabilidade social 

baseia-se no desenvolvimento social do território onde está inserida e na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

Princípios Orientadores dos Projetos18 

Os projetos do grupo Nabeiro obedecem a cinco princípios orientadores, a saber: 

                                                 
17 Por exigência das empresas, os nomes das pessoas envolvidas na pesquisa serão omitidos. Desse modo, todos serão 

tratados pelo cargo exercido. 
18 Dados retirados do relatório de sustentabilidade 2009, enviado pela empresa. 



49 

Integridade e Transparência: Os parceiros de negócio têm de demonstrar, de forma 

documentada, que o seu negócio se rege pelos mesmos valores de honestidade, integridade 

e transparência, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento económico, cultural e 

social das pequenas comunidades de produtores de café. 

Qualidade: Incentivar e premiar os cafés com qualidade superior. 

Capacitação: Dinamizar o associativismo e possibilitar a formação dos pequenos 

produtores locais 

Comércio Justo: Possibilitar a aplicação de mais-valias nas comunidades de origem. 

Responsabilidade Social: Fomentar a criação de boas condições de higiene e segurança no 

trabalho, promovendo a aplicação das leis locais e convenções internacionais sobre salários 

e Direitos Humanos. Erradicação do trabalho infantil, incentivando a escolaridade por 

meio do desenvolvimento integrado da comunidade. 

Delta: Da responsabilidade social à reciclagem das borras de café 

A Locaweb (2012) acredita que a preocupação com os altos índices e consumo de energia 

e lixo tecnológico leva os executivos a pensarem em alternativas para não agredir o 

planeta. A Delta Cafés tem assumido essa preocupação em construir um modelo de 

negócio sustentado na justiça social, ambiental e económica da cadeia de valor. Prova 

disso são as inúmeras iniciativas que a organização tem lançado. 

 

Numa apresentação publicada no sítio http://www.protegeoqueebom.pt/wp-

content/uploads/comunicarsustentabilidade_delta.pdf, o senhor Rui Nabeiro esclarece que 

a preservação do ambiente é um fator diferenciador e, portanto, a organização lançou o 

projeto de reciclagem ReThink (Figuras 18 a 20), que estuda e repensa as utilizações 

destinadas às borras de café. Este projeto, inserido no programa de Sustentabilidade 

‘Planeta Delta’, constitui uma forma da organização empresarial “explorar oportunidades 

de valorização de resíduos provenientes da sua atividade”, explicou Rui Nabeiro, 

referindo-se às aplicações das borras de café em áreas tão distintas como a cosmética, 

nutrição, agricultura, bio – materiais e energias. 
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Figura 18: Logo - Delta Rethink: Eco Project 

Fonte: Site da organização 

 

 

 

  

   

Figura 19: Tratamento da borra do café: De Resíduo a fonte de valor 

Fonte: Site da organização 

 

 
 
Figura 20: Página inicial do site  www.planetadelta.pt 

Fonte: Site da organização 

Concluindo, o senhor Rui Nabeiro afirma que “Sustentabilidade é promover o melhor para 

as pessoas e para o ambiente, no presente, e para um futuro indefinido” e que, para ele, os 

pilares da sustentabilidade se baseiam no económico, no social e no ambiental. Na sua 

opinião, ser sustentável é “criar empregos com vista ao desenvolvimento local; é 

proporcionar novas oportunidades de formação; é reduzir os riscos de acidentes protegendo 

os colaboradores, é oferecer aos colaboradores um seguro de saúde com assistência médica 

http://www.planetadelta.pt/
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em várias clínicas”. Afirma ainda que ações e eventos sustentáveis dão-se, também, 

“através de parcerias com entidades responsáveis” e que o projeto em causa, “além de ser 

um ato de sustentabilidade, é inovação, é tecnologia e é pioneirismo”. 

Em suma, esclarece que uma organização socialmente responsável deve trilhar o caminho 

da compreensão, da comunicação, da integração e da credibilidade, com a adoção de 

iniciativas promovidas por diferentes agentes para a consolidação da responsabilidade 

social.  

FUNDAÇÃO BRADESCO: A HISTÓRIA19 

Sendo o primeiro passo de qualquer ação de responsabilidade social em uma organização 

empresarial, a consciencialização e a adoção de estratégias que atendam às necessidades da 

organização, do ser humano e da comunidade, a Fundação Bradesco foi criada em 1956, 

por Amador Aguiar (Figura 21) que, apreensivo com a precária situação do ensino no país 

e sensibilizado com as diferenças sociais cada vez mais desenvolvimentistas, resolveu 

proporcionar educação e profissionalização a crianças, jovens e adultos (Fonseca, 2007). 

 

Figura 21: Amador Aguiar - Fundador da Fundação Bradesco 

Fonte: Cedido pela organização 

                                                 
19 Dados disponíveis em http://www.fb.org.br/Institucional/FundacaoBradesco/NossaHistoria/, e Relatório Síntese 2011, 

parte de um acervo cedido pela organização empresarial quando da visita desta pesquisadora à sede da Fundação 

Bradesco. O relatório Anual da Fundação Bradesco adota as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative). A GRI 

possui sede em Amsterdã, na Holanda, foi criada em 1997 e reúne representantes de governo, empresas, ONGs e 

especialistas do mundo todo, que juntos desenvolvem indicadores de gestão e diretrizes para a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. 
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A sua primeira escola foi inaugurada em 29 de junho de 1962, na Cidade de Deus (Osasco, 

SP), com 300 alunos e sete professores. Hoje, existem 40 escolas em todos os Estados 

Brasileiros e no Distrito Federal, com um atendimento de 112.081 alunos20 (Figura 22). 

 

Figura 22: Inauguração do Grupo escolar Assis Chateaubriand 

Fonte: Cedida pela organização 

As escolas da Fundação Bradesco constituem uma referência sociocultural nas regiões em 

que se encontram e as comunidades beneficiadas encaram-nas como a possibilidade de 

ampliar horizontes de trabalho e de realizações. Cada unidade prima por princípios éticos 

que orientam ações coletivas e pessoais, destacando-se pela qualidade de trabalho e 

infraestruturas, razão essa da grande procura de moradores por matrículas em todos os 

cursos oferecidos. 

Há mais de cinco décadas que a Fundação Bradesco, partindo do princípio de que a 

educação é a porta de entrada do futuro, prepara crianças e jovens, aliando ensino e 

qualidade de vida. 

Essa tarefa demanda a afirmação de um conjunto de princípios 

educacionais e éticos que orientam ações pessoais e coletivas na 

condução do projeto maior que é a formação e profissionalização de 

milhares de brasileiros, nos mais diversos recantos do país. 

(http://www.fb.org.br/Institucional/FundacaoBradesco/QuemSomos/). 

Criar condições para que pessoas possam adquirir conhecimentos, valores, atitudes e 

habilidades, é o que mantém vivo e atual esse trabalho, uma vez que “promover a inclusão 

social da população brasileira socioeconomicamente desfavorecida por meio da educação e 

atuar como multiplicador de melhores práticas pedagógicas e educacionais” é a missão 

principal da Fundação Bradesco (Relatório Síntese, 2011, p. 7). 

                                                 
20 Dados do relatório da Fundação, de 2011. 
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Lazaro de Mello Brandão, presidente da Fundação Bradesco, num depoimento inserido no 

livro “Educar para o Futuro” (2006), in prefácio, afirma que a história da Fundação 

Bradesco segue os mesmos princípios do Banco Bradesco, isto é, seriedade, respeito e 

vanguarda que se pauta pela procura de um Brasil menos desigual. Esclarece, ainda, que 

nos cinquenta anos de existência da Fundação Bradesco, mais de 620 mil pessoas se 

formaram em diferentes cursos, mudando, com isso, a sua história de vida. 

Áreas e atuação21 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 20 de 

dezembro de 1996, define educação básica como “a união do ensino fundamental com o 

ensino médio cuja finalidade é assegurar aos alunos uma formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania, bem como fornecer meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores” (LDBEN, 1996). Complementa ainda, a citada lei, que este ensino 

propicia ao aluno um caminhar na direção de um desenvolvimento que ocorre durante o 

processo de ensino aprendizagem, ou seja, a aquisição de habilidades e competências 

necessárias e essenciais à inserção, tanto produtiva quanto participativa, do elemento 

humano numa sociedade marcada por “profundas desigualdades sociais” (grifo nosso). 

Neste contexto, a Fundação Bradesco destina 77% dos seus recursos à educação básica 

que, no Brasil, compreende três etapas: a educação infantil (zero a cinco anos), o ensino 

fundamental (seis a quatorze anos) e o ensino médio (de quinze a dezessete anos). Na 

educação básica, as escolas da Fundação Bradesco (Figura 23) são concebidas como um 

espaço privilegiado para o exercício da cidadania e o aluno é considerado um ser original, 

criativo e produtor de cultura, que aprende no espaço escolar e na vida social. Na sala de 

aula os alunos são estimulados a refletir sobre a diversidade de conhecimento, bem como 

consciencializados das suas potencialidades e necessidades de interação. 

                                                 
21 Texto adaptado do Relatório Síntese - 2012, cedido pela Fundação. 
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Figura 23: Escola da Fundação Bradesco  

Fonte: Cedida pela organização 

Com a finalidade de oferecer um maior esclarecimento, e com base no Relatório Síntese 

(2011) e no Relatório Anual (2010), descreveremos, de seguida, a forma como a Fundação 

Bradesco proporciona aos seus alunos o acesso ao conhecimento: desde a educação infantil 

à educação de jovens e adultos, passando por outras modalidades de ensino. 

Educação Infantil 

A educação infantil, segundo consta na LDBEN (1996), artigo 29, é “primeira etapa da 

educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis 

anos de idade, nos seus aspetos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade”. O artigo 30 esclarece que “a educação infantil será 

oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré – escolas para crianças de quatro a seis anos de idade”. 

A Lei Federal nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 

e 87 da LDBEN, ampliando para nove anos a duração do Ensino Fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir de seis anos, ou seja, diminuiu a idade de atendimento da 

educação infantil para até os cinco anos de idade. 

Para a Fundação Bradesco, a educação infantil representa um importante segmento de 

transição, pois esta organização acredita que é por meio de estímulos que a criança dá os 

seus primeiros passos em direção à vida em sociedade: “é nessa etapa, por exemplo, que se 

desperta o respeito a si mesmo, ao outro, às diferenças e ao meio ambiente. Nela o mundo 

infantil, antes restrito a casa e aos pais, ganha novos contornos, dimensões e habilidades” 

(Relatório Síntese, 2011, p. 7). Em 2011, foram beneficiados 2.289 alunos (Figura 24). 
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Figura 24: Educação Infantil 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoInfantil/ 

Ensino Fundamental 

Desde sua promulgação, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional 

brasileiro em todos os níveis: da creche, desde então incorporada aos 

sistemas de ensino, às universidades, além de todas as outras modalidades 

de ensino, incluindo a educação especial, profissional, indígena, no 

campo e ensino a distância.22 

Na Fundação Bradesco, nos nove anos do ensino fundamental, os alunos desenvolvem o 

domínio da escrita, da leitura e do cálculo, bem como interagem com outras áreas do 

conhecimento, tais como: ciências, história, artes, geografia e educação física. Nos Anos 

Iniciais (Figura 25), como é denominada a primeira etapa do ensino fundamental (1º ao 5º 

ano), os alunos são estimulados a concluir hipóteses e a utilizar recursos como os 

diferentes meios de comunicação. 

 

Figura 25: Educação Fundamental - Anos Iniciais 

Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/fundacao-bradesco-478094.shtml 

  

                                                 
22 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 5 ed. 2012. Disponível em 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf 
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Na fase seguinte, Anos Finais (6º ao 9º ano), já na adolescência, os jovens aperfeiçoam os 

seus conhecimentos, por meio de práticas em projetos e participação em mostras e 

exposições. Em 2011, no ensino fundamental, foram atendidos 32.372 alunos (Figura 25).  

A educadora Márcia Sobreira, diretora da Fundação Bradesco em Terezinha - Piau, relata 

que as escolas desta Fundação têm uma relação muito forte com a comunidade onde estão 

inseridas.  

Tentamos ser uma escola parceira das famílias. Realizamos eventos e 

promovemos cursos que são voltados para auxiliar, também, na formação 

dos pais de alunos. Percebemos que aquele estudante que vem de uma 

casa onde o estudo e o conhecimento são valorizados tem muito mais 

chances de obter sucesso profissional e pessoal. 

(http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/Teresina/) 

 

 

Figura 26: Alunos dos Anos Finais desenvolvendo projetos 

Fonte: Cedido pela organização 

 

Ensino Médio 

O ensino médio é a última etapa da educação básica e prepara o jovem para a entrada na 

universidade. Com uma duração mínima de três anos, esta fase consolida e aprofunda a 

aprendizagem do ensino fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e 

exercer a cidadania. Ensina teoria e prática em cada disciplina, facilitando a compreensão 

das profissões, e desenvolve o pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno23. 

Nesse momento de fazer escolhas em relação à profissão para o seu futuro, a Fundação 

Bradesco procura preparar profissionais conscientes dos seus diferentes papéis na 

sociedade pois, na visão da Fundação, tão importante quanto adquirir novos conhecimentos 

                                                 
23 Mais detalhes consultar http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/sistema-educacional/ensino-medio 
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é aprender a lidar com eles de um modo ativo, construtivo e criador. Em 2011, foram 

atendidos 11.953 alunos (Figura 27).  

Perseguindo o propósito de superar a dicotomia entre conhecimento geral 

e específico, entre ciência e técnica na construção do conhecimento, as 

escolas da Fundação Bradesco promovem diversos momentos de 

formação e estudo desencadeando ações para que a cultura técnica e a 

geral sejam incorporadas plenamente pelos alunos e pelos educadores, 

tendo em vista a melhoria das condições de ensino e aprendizagem. Com 

essa proposta, os alunos adquirem as condições necessárias para fazer 

suas escolhas, prosseguindo os estudos nos cursos de nível técnico ou 

superior, além de contar com possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho. (Relatório Anual, 2010) 

 

 
 

 
 

Figura 27: Alunos do ensino médio em grupo de estudos 

Fonte: Cedida pela organização 
 

Formação Profissional24 

A educação profissional destaca-se como um fator estratégico de competitividade e 

desenvolvimento humano na nova ordem económica mundial. A Fundação Bradesco, por 

intermédio da educação profissional, procura estimular o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades que melhoram a probabilidade de posto no mercado de trabalho, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade onde está 

inserida. Para tanto, oferece cursos nas áreas de Agropecuária, Gestão, Informática e 

Indústria, bem como cursos extracurriculares, que vão de culinária à cabeleireira, passando 

por bordado, babá e até produção gráfica e informática (Figura 28). Os cursos podem ser 

de curto, médio e longo prazo, tendo como objetivo melhorar o rendimento familiar do 

aluno. "Oferecemos essas possibilidades para trazer a comunidade para dentro da escola e 

                                                 
24 Dados adaptados do Relatório Síntese, e site oficial da Fundação Bradesco. 
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ampliar o repertório dela", ressalta Denise Aguiar, diretora-adjunta da Fundação Bradesco. 

(Cerqueira, 2009). 

 

Figura 28: Educação Profissional 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional 

A formação profissional oferecida pela Fundação Bradesco é constituída pela Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e pela Formação Inicial e Continuada (FIC), que 

contempla o programa nacional Jovem Aprendiz25. Com o intuito de preparar jovens e 

adultos, com diferentes níveis de escolaridade, para o exercício de uma profissão, são 

oferecidos cursos que visam a inserção ou permanência no mercado de trabalho. Em 2011, 

foram beneficiados 48.137 alunos, distribuídos em 3.324 alunos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio; 44.192 alunos da FIC e 621 do programa nacional Jovem 

Aprendiz. São oferecidos cursos nos seguintes eixos tecnológicos: 

i. Recursos Naturais: Os cursos desse Eixo Tecnológico têm como objetivo 

promover a melhoria da qualidade de vida, bem como aumentar a inclusão social 

por meio de conhecimentos técnicos que visem à formação de profissionais para 

atuar com agronegócios. 

Cursos oferecidos: 

Produção Animal. O aluno que concluir com aprovação os onze cursos listados, 

totalizando uma carga horária de 440 horas, receberá um Certificado de Qualificação 

Profissional de Nível Médio em Produção Animal. 

                                                 
25 No programa Jovem Aprendiz oferecido pela Fundação Bradesco, os alunos cursam o ensino médio no período noturno 

e durante o dia têm aulas práticas e atuam nos departamentos da Organização Bradesco e organização empresariais 

parceiras, sendo quatro dias de atividades práticas e um dia de teoria. Ao final de dois anos o aprendiz poderá ser 

efetivado pela organização. 
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Produção Vegetal. O aluno que concluir com aprovação os onze cursos listados, 

totalizando uma carga horária de 360 horas, receberá um Certificado de Qualificação 

Profissional de Nível Médio em Produção Vegetal. 

Agroindústria. O aluno que concluir com aprovação os sete cursos listados, totalizando 

uma carga horária de 280 horas, receberá um Certificado de Qualificação Profissional de 

Nível Médio em Agroindústria. 

Gestão de Agronegócios. O aluno que concluir com aprovação os seis cursos listados, 

totalizando uma carga horária de 240 horas, receberá um Certificado de Qualificação 

Profissional de Nível Médio em Gestão de Agronegócios. 

Formação Básica: • Administração Rural • Capatazia Rural • Boas Práticas Agropecuárias 

• Agropecuária Regional com Foco em Projetos de Sustentabilidade. 

Formação Complementar: Inseminação Artificial em Ovinos • Prático de Inseminação 

Artificial em Ovinos via Cervical Superficial (segunda etapa do curso da Escola Virtual). 

Educação Profissional de Nível Médio:  Curso Técnico em Agropecuária, com 1.200 

horas,  para alunos concluintes do Ensino Médio ou jovens e adultos que já tenham 

concluído do Ensino Médio (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Sul/RosarioDoSul/Estatisticas/ 

ii. Cursos da FIC – Formação Inicial e Continuada: oferece diversos cursos nas 

áreas de produção animal, produção vegetal, agroindústria, gestão, informática e 

artesanato (Figuras 30 a 34). Atende, anualmente, cerca de 1.000 jovens e adultos 
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que buscam a atualização e a qualificação para inserção ou permanência no 

mercado de trabalho.  

 

Figura 30: Formação Inicial e Continuada - Técnico em Agropecuária  

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Sul/RosarioDoSul/Estatisticas/ 

 

Figura 31: Educação Técnica de Nível Médio  

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Escola de Educação Básica - Derivados do leite, Derivados de frutas e hortaliças 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana 

 

 

http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana
http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana
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Figura 33: Escola de Educação Básica - Ovinocultura  

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Educação Infantil 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/Jaboatao/ 

iii. Produção Cultural e Design e Comunicação Visual: Os cursos desta área têm por 

objetivo a formação profissional para as atividades de reprodução e ilustração de 

mídia impressa, por meio de recursos tradicionais ou digitais, qualificando 

Ilustrador Artístico, Ilustrador Digital, Operador de Tratamento de Imagem e 

Design Gráfico com atuação nas seguintes áreas: gráficas, birôs, editoras, estúdios 

de design e agências de propaganda (Figura 35). 

http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Nordeste/FeiraDeSantana
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Figura 35: Comunicação Visual 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional 

Ilustrador Artístico: É o profissional responsável pela elaboração de ilustrações para fins 

de comunicação, confeccionadas por meios artísticos de produção, portanto, geralmente 

com o uso de lápis, gizes, tintas, canetas sobre papel ou suporte adequado. Para o exercício 

dessa função é fundamental ter sensibilidade artística, aguçada perceção visual e 

interpretativa, além de diferencial criativo. Com esta prática este profissional pode atuar 

como profissional autônomo. 

Ilustrador Digital: É o profissional responsável pela elaboração de ilustrações produzidas 

por meios artísticos e digitais. Essas ilustrações têm o objetivo de atender a uma 

determinada necessidade de comunicação, seja para acompanhar, explicar, interpretar, 

acrescentar, sintetizar seja até para ornamentar um texto. Suas produções atendem 

principalmente aos segmentos editorial e publicitário. Este profissional encontra vagas de 

trabalho em agências de publicidade e estúdios de ilustração ou design, e também pode 

atuar enquanto profissional autônomo. 

Operador de Tratamento de Imagem: É o profissional que atua na manipulação de 

imagens – fotos ou ilustrações – preparando-as para publicação em mídia impressa ou 

digital. Esta atividade pode envolver correções, retoques ou remoções de imperfeições na 

imagem, pode se configurar em ajuste de cores ou ainda em montagens e fusões de acordo 

com a necessidade. Este profissional encontra vagas de trabalho em agências de 

publicidade, estúdios de fotografia, editoras, além de poder atuar enquanto profissional 

autônomo. 

http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional
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Designer Gráfico: É o profissional responsável pela estrutura visual de impressos, como 

por exemplo: o visual de uma embalagem, um panfleto ou das páginas de uma revista ou 

livro, o desenho do logotipo de uma marca, entre outros. Para esta atividade, o Designer 

Gráfico necessita ter o domínio de suas ferramentas de trabalho – softwares gráficos – 

além de buscar a ampliação contínua de seu repertório de comunicação visual. Este 

profissional encontra vagas de trabalho em gráficas, editoras, agências de publicidade, 

além de poder atuar enquanto profissional autônomo. 

iv. Artesanato: Os cursos de artesanatos têm como objetivo ensinar a transformação 

de materiais simples em bens de valor económico, fomentando a geração de renda e 

sustentabilidade das comunidades onde as escolas da Fundação Bradesco estão 

inseridas (Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 36: Artesanato 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional 

v. Gestão e Negócios Os cursos desse eixo têm como objetivo formar o profissional 

para melhor atuar em diferentes setores das organizações. Um diferencial desse 

curso é seu currículo, que permite ao aluno compreender e atuar na lógica do 

mundo contemporâneo enquanto sujeito político, social e cultural. Partindo da 

vivência de aspetos inerentes à formação geral do homem, por meio de valores 

éticos e de solidariedade, integrando-se às questões político-sociais e às novas 

linguagens tecnológicas na preparação do educando para a cidadania (Figura 37). 

http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional
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Figura 37: Gestão de Negócios 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional 

vi. Qualificação de Assistente Técnico Administrativo: A formação desse curso 

exige o aprofundamento das noções do processo organizacional e do papel das 

áreas funcionais de gestão. Assim, o perfil profissional de conclusão dos alunos 

passa pelo conhecimento das interfaces e das relações entre as áreas funcionais do 

todo organizacional, assim como dos processos de reestruturação das organizações. 

vii. Ambiente Saúde e Segurança: Em ambiente, saúde e segurança incluem-se os 

serviços prestados por cabeleireiros, maquiadores, manicure e pedicure, seja em 

institutos seja em centros de beleza. Os cursos oferecidos nessa área possibilitam as 

qualificações de Auxiliar de cabeleireiro, Maquiador, Manicure e pedicure. 

viii. Produção Industrial (Operador de Impressão Offset): É o profissional habilitado 

para operar máquinas de impressão offset de vários portes e configurações, tendo 

como objetivo a produção de materiais impressos dos campos: editorial, 

promocional e de embalagens, além de identificar e solucionar falhas nas máquinas 

visando a sua rápida correção, observando as normas técnicas e de saúde e 

segurança. Este profissional encontra vagas de trabalho em gráficas e editoras. 

ix. Informação e Comunicação: As transformações ocorridas no mundo do trabalho e 

a difusão de novas tecnologias exigem dos trabalhadores o desenvolvimento de 

competências em face das novas demandas. Considerando que a informática está 

presente em todas as atividades, os cursos oferecidos visam preparar o trabalhador 

para o uso eficiente das ferramentas tecnológicas atuais (Figuras 38 e 39). 
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Figura 38: Curso de Informática  

Fonte: Cedida pela organização 

Informática para Deficientes: O programa de Informática para deficientes visuais (Figura 

44) é resultante do serviço Bradesco Internet Banking desenvolvido para permitir que 

pessoas com deficiência visual fizessem sozinhas transações bancárias na Internet. O 

lançamento desse produto no mercado criou uma nova demanda, a de treinamento em 

Informática para pessoas com deficiência visual, até então impossível de ser realizado em 

razão da inexistência da síntese de voz no ambiente Windows. Nesse momento, a 

Fundação Bradesco foi convidada para desenvolver uma metodologia de ensino de 

Informática para pessoas com deficiência visual. O primeiro curso foi implantado em 

setembro de 1998, em Osasco (SP); atualmente, os cursos estão disponíveis em 32 

unidades escolares e 30 entidades parceiras localizadas em diversos Estados. O programa 

de Informática para Deficiente Visual promove a inclusão social, já que permite às pessoas 

com deficiência visual acessarem informações e ampliarem conhecimentos e competências 

necessários ao trabalho. 

 

Figura 39: Informática para deficientes 

Fonte:  http://www.fb.org.br/Institucional/AcoesComunitarias/InformaticaparaDeficientes 



66 

A Fundação oferece gratuitamente, às instituições, capacitação dos multiplicadores, a fim 

de que possam desenvolver o curso em seus laboratórios de informática. 

x. Produção alimentícia: Compreende tecnologias relacionadas ao beneficiamento de 

alimentos, abrangendo ações de operação, além de aplicação metodológica das 

normas de segurança e qualidade nos processos físico, químico e biológico 

presentes nessa elaboração. (Figura 40). 

 

Figura 40: Curso de Confeiteiro 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/NossasEscolas/Norte/ 

xi. Hospitalidade e Lazer: Este eixo tecnológico está relacionado aos processos de 

organização e execução de eventos sociais e oficiais de pequeno e médio porte. Os 

cursos oferecidos neste eixo possibilitam as qualificações em Cozinheiro, Garçom, 

Organizador de Eventos, Recepcionista de Eventos e Atendente de reservas (Figura 

41). Trata de temas relacionados à hospedagem, que inclui serviços prestados em 

locais como hotéis, pousadas e colônias de férias, nos quais se busca o conforto do 

hóspede. 

 

 

 

 

 
Figura 41: Curso de Cozinheiro 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/ 



67 

xii. Controle e Processos Industriais: Essa área tem como objetivo compreender os 

processos de transformação de matérias-primas na fabricação de bens de consumo 

ou de produção. Os profissionais poderão atuar em áreas de tecnologia gráfica, 

especialmente os que têm conhecimento do sistema offset de impressão, bem como 

eletricista de instalações comerciais e residenciais, reparador de circuitos 

eletrônicos e instalador de sistemas de automação (Figura 42). 

 
 

Figura 42: Curso de Produção Industrial - Operador de Impressão Offset 

Fonte: http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional 

xiii. Educação à distância: A Fundação Bradesco, recorrendo às novas tecnologias, 

oferece àqueles que não possuem tempo para dedicarem uma quantidade de horas 

ao aperfeiçoamento das suas habilidades, cursos à distância. A Escol@ Virtual 

(Figura 43) é um portal de e-learning dedicado a oferecer cursos à distância - via 

Internet e semipresenciais. Os cursos estão à disposição de alunos, ex-alunos, 

educadores e colaboradores da Fundação Bradesco, bem como a pessoas da 

comunidade e desempregados que procuram uma especialização ou requalificação 

para o mercado de trabalho. Em 2011, o programa atendeu a 382.329 alunos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Logo da Escola Virtual 

Fonte: http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx 

xiv. Educa+Ação: O programa Educa+Ação é uma iniciativa da Fundação Bradesco, 

em parceria com o Banco Bradesco, que visa associar a iniciativa privada às escolas 

públicas, capacitando professores para a alfabetização de crianças até o final do 2º 

ano do Ensino Fundamental (Figura 44). Estendendo esta iniciativa aos anos 

http://www.fb.org.br/Institucional/SegmentosEducacionais/EducacaoProfissional
http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx
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seguintes, alinhado com os objetivos da Fundação Bradesco e em sinergia com os 

desafios globais de melhoria da qualidade do ensino, como “Metas do Milênio” e 

“Todos pela Educação”. Em 2011, o programa envolveu 127 escolas em 14 

municípios dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, beneficiando cerca de 

24 mil alunos e 956 professores. 

 

Figura 44: Programa Educa+Ação 

Fonte: http://educamaisacao.fb.org.br/Paginas/Default.aspx 

 

xv. Programas Educar e Aprender: O programa Educar e Aprender está em atividade 

desde setembro de 2001, em conjunto com a Intel e em parceria com as escolas da 

rede pública e universidades, e está voltado para a capacitação de professores 

procurando a aprendizagem com base na investigação, no desenvolvimento de 

habilidades e no planeamento de aulas utilizando o computador e a internet. 

Responsável pela formação de professores multiplicadores, a Fundação Bradesco, 

até 2011, havia capacitado 5.719 profissionais e 82.400 educadores em todo o país, 

ou seja, mais de 88.119 pessoas já foram certificadas por esse programa. 

O conteúdo do programa é de 30 horas e explora as ferramentas 

tecnológicas a partir de atividades e projetos adaptados às realidades das 

comunidades onde moram os alunos. Foi inicialmente lançado na China, 

Israel e México e, em 2005, foi implantado em mais quatro países: Brasil, 

Egito, Rússia e Turquia. A Fundação Bradesco é parceira da Intel na 

execução do programa e na preparação do material didático utilizado 

pelos professores e alunos. (http://www.fb.org.br/Institucional/Acoes 

Comunitarias/IntelAprender) 
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Outras atividades de responsabilidade social26 

Outras atividades de responsablidade social podem ser enunciadas: 

i. Cuidados com o meio ambiente: A Fundação Bradesco procura minimizar os seus 

impactos no meio ambiente e, para isso, utiliza materiais provenientes de 

reciclagem ou de fontes certificadas. 

ii. Consumo de energia: Toda a energia utilizada pela Entidade é originária do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) – aproximadamente 86% são provenientes de 

fontes renováveis (informação). 

iii. Gestão de resíduos: A Fundação Bradesco procura consciencializar colaboradores 

e alunos sobre a importância do uso racional de recursos e da gestão adequada dos 

resíduos. 

iv. Alimentação Escolar: Outro foco de atenção refere-se à alimentação escolar. Em 

2011, foram desperdiçadas 14,5 toneladas de alimentos, 2,57% do total produzido 

nas Escolas. Os esforços da Fundação Bradesco, com foco na redução foram 

efetivos, já que os desperdícios diminuíram em 4,8% se comparado ao ano anterior, 

que foi de 15 toneladas. Para atingir esse objetivo, alunos, cozinheiras e assistentes 

de direção rediscutiram os cardápios das Escolas e incluíram bolos e tortas no 

menu, alimentos mais aceitos pelos estudantes. A quantidade atual de desperdício 

corresponde a 0,0024 kg por aluno. Para 2012, a Fundação Bradesco tem como 

meta reduzir esse número em 5% e mapear o seu destino. 

v. Biodiversidade: A Fundação Bradesco conta com duas Escolas-Fazenda em áreas 

protegidas e ricas em biodiversidade. Uma delas está localizada em Canuanã, em 

frente à Ilha do Bananal (TO). Possui 25.497.846 m² de área ocupada e 42.364 m² 

de área construída. A outra Unidade é em Bodoquena, no Pantanal (MS), e possui 

7.519.908 m² de área ocupada e 37.153 m² de área construída. 

vi. Viveiros de Espécies Nativas da Mata Atlântica: A preocupação com o meio 

ambiente está na essência das atividades da Fundação Bradesco, que procura 

estimular uma visão positiva de futuro nos alunos, funcionários e pessoas das 

comunidades. O projeto é uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e tem 

                                                 
26 Informações constantes em: http://www.fb.org.br/NR/rdonlyres/F6736765-59B6-42A3-A9F6-

401959E00553/0/RA2011.pdf 
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como principal objetivo envolver os participantes em atividades de conservação do 

meio ambiente e de defesa dos remanescentes de um dos ecossistemas mais 

ameaçados do planeta. A iniciativa permite que estudantes e professores atuem no 

manuseamento das espécies e acompanhem todo o seu desenvolvimento inicial. As 

mudas produzidas nos viveiros são utilizadas na reabilitação de áreas degradadas. 

Desde a sua implantação, em 2001, o projeto já possibilitou a doação de mais de 

473 mil mudas. 

CURIOSIDADES E SEMELHANÇAS  

Assim como a Fundação Bradesco, que possui o Museu da Fundação, a Delta Café é 

detentora do único Museu do Café em Portugal. Além disso, a organização interna é 

profundamente familiar, o que tem contribuído para o sucesso da marca, assim como o 

Banco Bradesco. Como pode ser visualizado nas figuras 45 e 46, respectivamente. 

 
Figura 45: Museu do Café – Delta Cafés – Portugal 

Fonte: http://turistaocasional.wordpress.com/2011/08/30/entre-o-vinho-e-o-cafe/   
 

 
Figura 46: Museu da Fundação Bradesco - Brasil 

Fonte: http://www.fundacaobradesco.org.br/museu/museu.asp 

 

 

http://www.fundacaobradesco.org.br/museu/museu.asp
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2.9 Apresentação dos mentores dos projetos sociais 

2.9.1 Comendador Rui Nabeiro27 

Rui Nabeiro é uma figura incontornável da gestão empresarial lusófona. Considerado 

o presidente com melhor reputação em Portugal, criou aos 30 anos, em Campo Maior, a 

Delta Cafés, hoje um grupo com inúmeras empresas de sucesso em Portugal, Espanha, 

Brasil e Angola, entre 35 países. 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu a 28 de Março de 1931, em Campo Maior, Portugal. 

Filho de Manuel dos Santos Nabeiro e de Maria de Jesus Azinhais é casado com Alice do 

Carmo Gonçalves Nabeiro, e pai de Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório e de João 

Manuel Gonçalves Nabeiro. Com o ensino básico de habilitações, Rui Nabeiro é desde 

1961 presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

Percurso: 

1988: Cria o Grupo Nabeiro 

1984: Inaugura uma nova fabrica, a maior torrefadora da Península Ibérica. 

1982: Constitui a Novadelta, para a área industrial. 

1972: Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior. 

1961: Cria a Delta Cafés. 

1950: Assume os destinos do negocio familiar, criando , com os tios a Torrefação Camelo. 

1944: Começa a trabalhar, ajudando o pai e os tios, na torra do café, e a mãe numa pequena 

mercearia. 

Condecorações: 

2006: Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. 

1995: Comendador da Ordem do Mérito Empresarial 

Desde muito novo manifestou grande capacidade de liderança. Logo nos bancos de escola 

se salientava dos demais companheiros sendo ainda hoje recordado por alguns, "era sempre 

o RUI quem ficava responsável pela classe quando o professor não estava presente ". 

                                                 
27 Disponivel em: http://ceolusofono.com/2014/09/29/rui-nabeiro-a-lenda-do-cafe/. Acesso em 30 de nov. de 

2015 

 

http://ceolusofono.com/2014/09/29/rui-nabeiro-a-lenda-do-cafe/
http://ceolusofono.com/2014/09/29/rui-nabeiro-a-lenda-do-cafe/
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Assim, proveniente de uma família de poucos recursos, cedo se iniciou no mundo do 

trabalho, ajudando a família num pequeno estabelecimento de que sua mãe era proprietária. 

Quando tinha apenas 13 anos foi ajudar um tio, Joaquim dos Santos Nabeiro, que tinha 

iniciado então, ainda de forma muito artesanal a torra do café. Tem então o seu primeiro 

contacto com a actividade que mais tarde dava lugar a uma pequena Torrefacção, 

propriedade dos seus tios Joaquim Nabeiro, Vitorino Silveira e de seu pai Manuel Nabeiro. 

Rui Nabeiro tinha apenas 17 anos quando seu pai faleceu. Um ano depois assume as 

funções do pai na torrefacção. A partir de então, a Torrefacção inicia a sua expansão. 

Vivia-se o pós Guerra Civil de Espanha. Rui Nabeiro não hesita e com todas as limitações 

fronteiriças da época, Portugal governava Salazar e Franco em Espanha, fomenta a venda 

do Café no país vizinho sendo mais tarde constituída uma sociedade com os seus tios, a 

Torrefacção Camelo, Lda. 

Assume a gerência desta sociedade desde o seu inicio, mas em 1961, Rui Nabeiro 

insatisfeito pelos condicionalismos de uma pequena sociedade familiar, resolveu criar a sua 

própria empresa e neste mesmo ano constitui a sua firma denominada Manuel Rui 

Azinhais Nabeiro, Lda., em que, entre si, sua esposa e filhos detém 100% do capital. 

Além dum pequeno armazém de mercearias, logo se inicia na Torra do Café e é nesta 

altura que surge a marca Delta que passados poucos meses se distribuía em todo o país. 

A sua experiência, adquirida na gerência da Torrefacção Camelo, Lda., e a liberdade de 

poder então dar corpo às suas iniciativas sem os condicionalismos que então tinha, 

levaram-no a provocar um crescimento constante na sua empresa que desde logo foi 

orientada sem desprezar o seu aspecto social e humano que a tem caracterizado. 

Aberto o primeiro Departamento Comercial em Lisboa em 1963, no ano seguinte abre o do 

Porto e assim sucessivamente até aos 22 que se distribuem desde Mirandela a Faro, pelas 

principais cidades portuguesas, incluindo os Açores e Madeira. 

A estratégia é estar o mais próximo possível do cliente. 
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Expansão do negócio 

A 25 de abril de 1974, Portugal perde a grande influência que mantinha no comércio com 

as colónias. E a matéria-prima de que a empresa necessitava para trabalhar existia em 

Angola, sendo a grande dificuldade fazer chegar o café a Portugal. 

A segunda metade da década de 70 e os anos 80 revelar-se-iam de grande expansão do 

negócio, com a Delta a ganhar a liderança do mercado de cafés no canal da restauração, 

sob o lema “fazer de cada cliente um amigo e de cada amigo um cliente”. Mas do exterior 

chega também o reconhecimento que confirma o sucesso da empresa, que, ao longo dos 

anos, soube abrir novas portas de negócio e quebrar fronteiras, tendo na vizinha Espanha 

um cliente estratégico e um parceiro natural. 

Grupo nabeiro – delta cafés - em números 

1961: Ano da Fundação 

260 M. euros: Vendas da Delta 

3.000 trabalhadores 

35 países 

25 empresas, nos mais variados setores. 

Assim, atingida a liderança no mercado Nacional dos Cafés, o crescimento continuado da 

empresa vai impondo algumas alterações na estrutura empresarial. É então que Rui 

Nabeiro decide reforçar os seus quadros técnicos iniciando em 1981 a primeira 

reestruturação das empresas. 

Constitui algum tempo depois a Novadelta – Comércio e Indústria de Cafés, Lda., esta será 

a empresa industrial que se ocupará também do sector de Importação e Exportação 

reservando a sociedade M.R.A.Nabeiro, Lda., à tarefa da distribuição da marca Delta a 

nível nacional. 

Em 1984, Novadelta inicia a construção de uma nova fábrica e é equipada com a última 

Tecnologia em Torrefacção de Cafés e Sucedâneos. Fica construída a maior fábrica 

Torrefactora da Península Ibérica e uma das maiores da Europa. 

Desde os seus primeiros passos a Delta Cafés conquistou a confiança do mercado. Inovou 

na forma de ver o cliente - Um Cliente Um Amigo assegurando desta forma um 
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crescimento sustentado de negócio. É esta a filosofia de Gestão de Rui Nabeiro: Uma 

Marca de Rosto Humano. 

Os mais de 1500 trabalhadores do grupo fixados na vila alentejana constituem quase dois 

terços da população ativa do concelho, com famílias inteiras a trabalhar na empresa, como 

é quase, aliás, o caso dos Nabeiro, com três gerações envolvidas no negócio familiar. 

Dois exemplos: o neto Rui Miguel Nabeiro, hoje CEO do Grupo Delta, e a neta Rita 

Nabeiro, designer gráfica, responsável pela imagem da Adega Mayor, a aposta do grupo 

nos vinhos. Já a mulher de Rui Nabeiro, Alice, lidera a associação “Um Coração 

Chamado Delta”, que coloca em prática a forte aposta da empresa na responsabilidade 

social. 

“Um Café por Timor”, em 2002, foi uma das iniciativas mais mediáticas da empresa – por 

cada embalagem de Café Delta Timor 250g produzida, 0,25 euros seguiam para o país que 

acabara de conquistar a independência. 

A campanha permitiu apoiar a população de Timor Leste e equipar escolas primárias no 

território. Tornou também a Delta a primeira empresa portuguesa a conseguir a certificação 

em Responsabilidade Social. Uma responsabilidade que começa com os trabalhadores do 

grupo. 

A evolução das empresas do Grupo Nabeiro tem sido, desde sempre, apoiada nos 

valores do seu fundador, reconhecidamente um líder que aposta na autenticidade 

das relações com todas as partes interessadas do negócio, e num modelo de trabalho que, 

numa frase, se torna claro: “Eu não trabalho para mim, nem quem trabalha para mim 

trabalha para eles próprios, nós trabalhamos uns para os outros”. 

2.9.2 Amador Aguiar28 
 
Amador Aguiar nasceu em Ribeirão Preto no dia 11 de fevereiro de 1904.  Ele teve uma 

infância muito pobre. Amador trabalhava como lavrador no cultivo de café. Aos 16 anos 

ele resolveu dar uma guinada em sua vida e mudou para Bebedouros, onde começou a 

trabalhar numa tipografia. 

                                                 

28 Disponivel em: http://institucional.bradesco.com.br/hotsites/amadoraguiar/historia.htm Acesso em: 30 de 

nov. de 2015 

http://institucional.bradesco.com.br/hotsites/amadoraguiar/historia.htm
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Em 1926, agora com 22 anos, consegue um emprego de office boy no Banco Noroeste, 

agência de Birigui. Com muito esforço e determinação, ele foi subindo de cargo no banco e 

até chegou a ser gerente. 

Depois foi trabalhar na Casa Bancária Almeida Irmão. Instituição financeira criada pelo 

Coronel Galdino de Almeida – Marilia – Interior do Estado de São Paulo. 

Sob o comando de Dr. José da Cunha Jr. o banco mudou seu nome para Banco Brasileiro 

de Descontos. Em 1946 sua sede foi levada para a Rua Álvares Penteado e sete anos depois 

foi transferida para Cidade de Deus, Vila Yara, em Osasco. Neste momento o banco já 

contava com agências nas principais cidades de São Paulo e em quase todos os estados. 

Aguiar, aliando-se a outros acionistas do banco e aguerridamente lançando novos lotes de 

ações aos quais subscrevia instantaneamente, montou maioria de ações, tomando o 

controle da instituição. Em 1969, de superintendente, passou à presidência do Banco, por 

ocasião da aposentadoria do Dr. José da Cunha Jr., genro do coronel Galdino, que exerceu 

o cargo até sua morte. 

A partir desse momento e sob sua gestão, o banco Bradesco ganhou enorme 

desenvolvimento, enveredando por outras áreas afins e sempre crescendo, transformou-se 

na maior instituição financeira privada do Brasil. Ajudaram-no nessa empreitada, na fase 

de maior desenvolvimento do Banco, seu irmão Mário Coelho Aguiar, Laudo Natel, Rui 

Mendes De Rosis, Manuel Cabete, Leonardo Gracia, Ageu Silva, Décio Tenerello e Lázaro 

de Melo Brandão que viria a sucedê-lo na presidência do Grupo. 

Genial nos negócios, empresário de visão e grande empreendedor, Amador Aguiar não 

dedicou sua vida profissional apenas ao Bradesco. Teve maior ou menor grau de 

envolvimento e participação, entre outras, nas seguintes empresas: Cia. Porto Seguro de 

Seguros Gerais, Casa Ouvidor S.A., Cia. Comercial de Café São Paulo-Paraná e 

Companhia Antarctica Paulista. Além disso, foi proprietário de diversas fazendas, 

revivendo nelas suas origens de trabalhador da terra. 

Amador Aguiar era um homem de génio difícil. Retraído, sempre sério, não cultivava 

muitas amizades. Rigoroso com seus funcionários e consigo mesmo, tinha uma vida 

espartana e praticamente toda dedicada ao trabalho. Portava-se como um homem humilde, 

sem luxos e com modestos lazeres. Porém, era bastante vaidoso pelo império económico 

que construíra traço que tentava esconder ou dissimular, mas perceptível para os que o 

cercavam.  
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Entretanto, na realidade, em que pese às histórias lendárias que circulavam a seu respeito, 

foi um homem generoso. Graças a ele, Osasco ganhou sua primeira companhia telefônica, 

posteriormente incorporada à Telesp. A Prefeitura da cidade foi várias vezes beneficiadas 

com obras de urbanismo pagas pelo Banco. Da mesma forma, o fórum recebeu instalações 

condignas devido à contribuição do poderoso banqueiro. 

A Fundação Bradesco 

Os poucos anos em que frequentou regularmente a escola, mostraram a Aguiar a 

necessidade de disseminar a educação entre os jovens. Provavelmente, daí ter surgido à 

ideia da instituição da Fundação Bradesco, da qual muito se orgulhava e que hoje mantém 

escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, sendo um instituto de educação modelar. Foi ela a 

sua maior realização de cunho social. Antes de morrer doou a maioria de suas ações para a 

Fundação Bradesco. 

A Fundação Bradesco oferece um espaço com o propósito de ampliar as ações 

educacionais e de capacitação para o trabalho. Entidade sem fins lucrativos, com sede na 

Cidade de Deus, Osasco/SP, foi fundada em 1956 e declarada de Utilidade Pública Federal 

pelo Decreto n° 86.238, em 30.7.198129. 

Consciente de que a educação deve corresponder à igualdade de oportunidades e à 

realização pessoal e coletiva, a Fundação Bradesco mantém atualmente 40 Escolas, 

instaladas prioritariamente em regiões de acentuada carência socioeconômica, em todos os 

Estados brasileiros e no Distrito Federal, cuja missão principal é proporcionar ensino 

formal e de qualidade para crianças, jovens e adultos, para que possam alcançar sua 

realização pessoal por meio do trabalho e do efetivo exercício da cidadania. 

Atuação precursora de investimento social, a Fundação Bradesco desenvolve amplo 

programa socioeducacional em suas 40 Escolas, em cada unidade, multiplicam-se os 

princípios éticos que orientam ações coletivas e pessoais. Essas unidades destacam-se pela 

qualidade de trabalho e excelente infraestrutura; por essa razão, há grande procura de 

moradores de cada região por matrículas em todos os cursos. 

                                                 
29 Mais detalhes, site www.fb.or.br  

http://www.fb.or.br/
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3.  METODOLOGIA 

Considerando a problemática de investigação, os objetivos e as questões delineadas, assim 

como a fundamentação teórica exposta, neste capítulo, apresentamos os aspetos 

metodológicos que orientam este trabalho de investigação. A esse respeito, Rudio (2009, p. 

9) salienta que, para receber a qualificação de científica, a investigação “deve ser feita de 

modo sistematizado, utilizando para isto um método próprio e técnicas específicas e 

procurando um conhecimento que se refira à realidade empírica”.  

No sentido de facilitar a compreensão dos resultados obtidos nesta investigação é 

fundamental apresentar os métodos e técnicas que nortearam a sua execução. Assim, este 

capítulo está organizado em cinco secções principais: a primeira refere-se ao paradigma de 

investigação e à abordagem metodológica utilizada; a segunda secção analisa o tipo de 

pesquisa em causa; a terceira secção aborda a seleção dos casos e dos sugeitos de 

investigação; a quarta descreve os procedimentos e instrumentos de recolha de dados, e a 

última menciona a forma como se fez a análise e tratamento de dados. 

3.1. PARADIGMAS DE INVESTIGAÇÃO E ABORDAGENS METODOLÓGICAS  

Partindo do pressuposto de que o saber se baseia no confronto de proposições e fenómenos 

reais observados, distinguindo-se por duas abordagens opostas do saber científico, o 

empirismo e o racionalismo – em que o empírico leva em consideração apenas os dados 

iniciais e os resultados de um estudo e o racionalismo demonstra os postulados teóricos 

produzidos pelo pensamento lógicos e subordina a investigação à hipótese – podemos 

concluir que o estudo dos caminhos e instrumentos para fazer investigação de forma 

eficiente é denominado metodologia (Fachin, 2006). 

Portanto, baseado nos trabalhos de Fachin (2006), Vergara (1998), Severino (2007), 

Lakato & Marconi (2003), Gil (2002), Barañano (2008), Malhotra (2001) e Vieira (2002), 

podemos afirmar que a metodologia científica corresponde a um conjunto de abordagens, 

técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de 

aquisição do conhecimento de maneira sistemática. Dessa forma, a metodologia, mais do 

que simplesmente métodos e técnicas utilizados na investigação científica, indica a opção 

do investigador pelo quadro teórico que visa determinar a situação prática do objeto da 

investigação. 
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Os métodos das ciências sociais têm como objetivo instrumentalizar o investigador para 

que seja garantido um mínimo de objetividade e precisão no estudo (Gil, 1999). O método 

utilizado visa orientar a realização da investigação nos aspetos referentes à obtenção e ao 

processamento dos dados recolhidos. 

A abordagem da investigação (método de investigação) constitui um conjunto de pesquisas 

e métodos que podem ser aplicados aos objetos de investigação relacionados às questões 

da investigação (Pertti, 2004). A relação para definir métodos de investigação como 

unidade de análise ocorre em virtude das limitações do ser humano no processamento das 

informações, devido, completa o autor, a possuirmos algumas dezenas de diferentes 

métodos de investigação. 

Corroborando com Pertti (2004, online), Barañano (2008, p. 86) afirma que: 

A escolha do método de investigação a ser utilizado pelo investigador vai 

depender fundamentalmente do tipo de questões formuladas; do grau de 

controle que o investigador exerce sobre os eventos a serem observados; 

e do foco da investigação se dirigir a eventos contemporâneos em 

oposição a eventos históricos. 

Um método que permite a construção adequada dos dados e ajude a refletir sobre a 

dinâmica de uma dada teoria, será sempre um bom método. Portanto, endossa Paulilo 

(1999 online), “além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos 

teóricos para a análise, o método tem que ser operacionalmente exequível”. 

Uma das questões centrais em qualquer processo de investigação não se relaciona com a 

escolha da metodologia, mas sim com a identificação do paradigma de investigação 

subjacente às diferentes abordagens metodológicas. 

De forma a apontar os pressupostos teóricos e os procedimentos metodológicos adotados 

na conceção e aplicação dos modelos e dos instrumentos usados na investigação, seguem-

se no item seguinte (3.2 Tipos de investigação), as informações inerentes ao alcance onde 

esses pressupostos e procedimentos refletem o posicionamento epistemológico da 

investigação. Os aspetos referidos serão aclarados por intermédio da busca a modelos 

relacionados com a análise na investigação. 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGAÇÃO  

À priori, na temática deste trabalho de investigação, são efetuadas indagações e ligações 

entre os conceitos de marketing social, que, para muitos autores, se baseiam simplesmente 

em responsabilidade social ou práticas de caráter social – filantropia30. Utilizando-se das 

idéias de Godoy (1995) este estudo é embasado na pesquisa qualitativa de natureza 

exploratória, visto buscar o conjunto das conveniências em classes pré-definidas, 

contraponho-se aos estudos quantitativos que tem como pressuposto hipóteses claramente 

estabelecidas, o que evita distorções. Já a pesquisa de natureza qualitativa permite que, ao 

longo de seu desenvolvimento, as principais questões sejam determinadas, pois conforme 

explica Gil (2008), enquanto as pesquisas nas ciências naturais assiduamente levam ao 

estabelecimento de leis, as pesquisas das ciências sociais possuem limitações em relação à 

objetividade e a generalidade conduzindo, normalmente, à identificação de tendências. 

O método de pesquisa empregado na visão de Cervo e Bervian, (2002) foi o método 

qualitativo que envolve a aquisição de dados descritivos sobre pessoas, lugares, processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, buscando 

compreender os fatos segundo a perspectiva dos participantes da situação de estudo. Neste 

caso específico, a pesquisa qualitativa, não procurou mensurar os eventos estudados, nem 

empregou instrumental estatístico na análise dos dados.  

Do ponto de vista dos objetivos, o tipo de investigação utilizada foi a exploratória, a 

respeito da qual Severino (2002), Gil (2002), Lakato e Marconi (2003), Godoy (1995) e 

Fachin (2007) consideram ser a que visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, de forma a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Este tipo de investigação 

envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema em causa e análise de exemplos que estimulam a compreensão. 

Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

A abordagem a respeito do delineamento do presente trabalho é um estudo de caso, na 

medida em que ele se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade de um universo 

escolhido possibilita a compreensão da generalidade deste ou, no mínimo, o 

estabelecimento de bases para uma investigação posterior (Gil, 1999). Na visão de Yin 

(2001, p. 20), “Como estratégia de investigação, utiliza-se o estudo de caso em muitas 

situações para contribuir com o conhecimento que temos dos fenómenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupos, além de outros fenómenos”. 

                                                 
30 Adaptado de Santos (2004). 
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De acordo com Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenómeno contemporâneo no contexto da vida real; em especial, quando os limites 

entre o fenómeno e o contexto não estão definidos de maneira clara, este enfrenta uma 

situação tecnicamente única em que haverá bem mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados; baseia-se em várias fontes de evidências; e, como outro resultado; beneficia-se 

no desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a recolha e a análise de 

dados. 

Portanto, o estudo de caso representa uma estratégia de investigação que examina um 

fenómeno no seu estado natural, utilizando múltiplos métodos de recolha e tratamento de 

dados sobre uma ou algumas entidades (pessoas, grupos ou organizações). Segundo 

Barañano (2008, p.102), “é um método de investigação utilizado no âmbito das Ciências 

Sociais que pressupõe uma apresentação rigorosa de dados empíricos, baseado numa 

combinação de evidências quantitativas e qualitativas”, o qual procurará dar ênfase à 

credibilidade que as organizações alcançaram na sociedade em decorrência dos seus 

projetos sociais, conforme demonstrado na Figura 47, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Estudos de caso: fases do processo 

Fonte: Barañano (2008, p. 109) 
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O estudo de caso, segundo Ludke e André (1986) deve apresentar algumas características 

elencadas pelas autoras como sendo fundamentais, ou seja: 

 1) Os estudos de caso visam à descoberta. 2) Os estudos de caso 

enfatizam a ‘interpretação em contexto’. 3) Os estudos de caso buscam 

retratar a realidade de forma completa e profunda. 4) Os estudos de caso 

usam uma variedade de fontes de informação. 5) Os estudos de caso 

revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas. 6) 

Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. 7) Os relatos 

de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do 

que os outros relatórios de pesquisa (p. 18-20). 

Complementa as autoras esclarecendo que tais características direcionam para um estudo 

que se preocupa com a constante reformulação das suas pressuposições, uma vez que o 

conhecimento é algo inacabado, ou seja, sempre necessitamos de novas informações. 

Portanto, finalizam Ludke e Andre dizendo que a premissa desse tipo de pesquisa, ou seja, 

o estudo de caso é retratar a complexidade de uma situação particular, focalizando o 

problema em seu aspecto total.  

Com o intuito de oferecer um maior esclarecimento acerca do marketing social apoiados na 

responsabilidade social que as organizações investigadas exercem, escolhemos, num 

primeiro momento, elaborar uma pesquisa de caráter bibliográfico que culminou na 

fundamentação teórica por meio de investigação em livros, produção académica, 

publicações em periódicos, comunicações em anais de congressos e de seminários 

conforme explicitado no quadro de investigação (Figura 48).  

 
Figura 48: Fontes documentais 

Fonte: Adaptado de Gil (2002) 
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questões mais importantes para um determinado tema, de forma a aumentar a precisão na 

sua formulação.  

Assim, na obtenção de informações importantes sobre o tema e desenvolvimento de 

alternativas de ação, é preciso procurar referências que melhor contribuam com os 

objetivos da investigação. Sobre a pesquisa bibliográfica, Barañano (2008), Fachin (2003), 

Severino (2002), Rauen (2006), Guarido (2007), Lakato e Marconi (2003); Vergara (1998) 

e Gil (2002) são unânimes em afirmar que o avanço, em uma determinada área, parte do 

conhecimento do estado da arte que se tem sobre o assunto, ou seja, da contribuição dos 

estudiosos sobre o tema abordado. Assim, podemos concluir ser esta uma etapa 

fundamental para todo trabalho de investigação científica. 

Pretendendo uma investigação que ofereça dados confiáveis pertinentes ao tema da 

pesquisa a figura 49 apresenta um esquema no qual é possível verificar as etapas mais 

relevantes desta investigação sendo esses alguns dos principais fatores e diretrizes que 

norteiam a estrutura da presente investigação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
Figura 49: Quadro demonstrativo do processo de investigação 

Fonte: Elaboração própria 
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Por conseguinte, apoiados em Yin (2010) podemos dizer que pela natureza da investigação 

o estudo de caso escolhido teve uma estratégia investigativa com ênfase na subjetividade31 

o que não é incombinável com o rigor científico, tendo em vista que por meio de um caso, 

apoiado numa busca teórica, consegue-se uma análise mais ampla com um sentido peculiar 

no campo das investigações sociais, que pode vir a servir de apoio a estudos e 

investigações futuras. 

3.3. SELEÇÃO DOS CASOS E DOS SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO 

Segundo Stake (1994, p.243), “a seleção de pessoas, organizações, grupos ou lugares que 

vão constitui o «caso» é o passo mais crítico da pesquisa por estudo de caso”. A 

investigação em curso baseia-se na escolha de dois casos (duas organizações), tratando-se, 

portanto, de uma situação de casos múltiplos. A escolha das organizações estudadas está 

relacionada com o facto de se tratar de instituições comerciais de diferentes enfoques, ou 

seja, uma instituição financeira – Banco Bradesco e uma instituição comercial, Delta 

Cafés, mas que possuem algo em comum: os projetos sociais que envolvem, entre outros, a 

educação como modo de transformação social nas comunidades onde estão inseridas.  

Fatores de conveniência ou proximidade do investigador estão muitas vezes associados à 

escolha do caso ou casos a investigar. Assim, nesta investigação, estes aspetos também 

influenciaram a nossa escolha, tendo em vista que, conforme explicitado no item 

“Introdução”, a escolha das empresas deu-se pelas características dos projetos que 

desenvolvem em relação à educação de crianças, jovens e adultos, uma estabelecida no 

Brasil (residência da autora) e outra em Portugal (Instituição de Ensino detentora do curso 

de doutoramento em Gestão) que se encaixavam no arquétipo estabelecido na bibliografia 

consultada. 

São considerados como sujeitos deste estudo, os gestores dos projetos sociais das 

organizações pesquisadas no exercício das suas atividades profissionais, no Brasil e em 

Portugal, pois, conforme explica Barañano (2008, p. 85), sujeitos do estudo compreendem 

o “conjunto de todos os elementos cujas características queremos estudar”. Por 

determinação das empresas, e dado a quantidade de elementos envolvidos, somente os 

gestores dos projetos sociais das referidas organizações tiveram contato conosco: A 

empresa Delta Cafes por intermédio da internet, onde foram enviados documentos como 

                                                 
31 Subjetividade é algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, é um tema que cada indivíduo pode 

interpretar da sua maneira. Disponível em http://www.significados.com.br/subjetividade//.   
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relatório anual de sustentabilidade, fotos dos projetos, caderno de marketing, entre outros. 

No que se refere à Fundação Bradesco, pela proximidade (Brasil) pudemos ter contato 

direto com o gestor de projetos sociais, visitando a sede da fundação, assistindo a um filme 

sobre a sua criação, visitando o museu e recebendo materiais como livros, panfletos e 

filmes de vídeo.  

A conversa com o gestor ocorreu num ambiente descontraído, onde a cada pergunta 

efetuada além da resposta que nunca era direta, muitas histórias se seguiam, isso valendo 

também para a Delta Cafes. O que ficava claro nas “histórias”, tanto da Delta Cafés como 

da Fundação Bradesco, foi o facto de as duas fixarem bem a figura dos precursores dos 

projetos, Rui Nabeiro e Amador Aguiar, bem como a satisfação que ambos sentiam em tal 

empreitada. 

3.4. ATORES DA INVESTIGAÇÃO: FUNDAÇÃO BRADESCO E DELTA CAFÉS 

Pesquisas demonstram que uma aliança entre organizações e causas sociais tem fornecido 

um retorno em relação à perceção dos consumidores sobre a imagem da marca (Dahl e 

Lavack, 1995; Ellen et al., 1997; Lafferty, 1996, Webb e Mohr, 1998 apud Cui et al., 

2003). Além dessa agregação de valor que o investimento em causas sociais proporciona às 

organizações, por exemplo, o retorno económico com a redução dos casos de doenças, a 

melhoria das condições ambientais (Delta Café - Pt), o aumento da escolaridade e da 

produtividade (Fundação Bradesco - Br), a melhoria da qualidade de vida e do índice de 

desenvolvimento humano (Delta Cafés - Pt e Fundação Bradesco - Br), já justificariam o 

investimento social. 

Neste trabalho elegemos como atores principais de investigação a Fundação Bradesco - Br, 

oriunda de uma rede de serviços bancários (ou seja, o próprio Banco Bradesco), e a 

organização empresarial Delta Cafés – Pt, cujo ramo de atividades, entre outros, é a 

comercialização de café.  A referida proposta está inserida em um contexto de como uma 

organização, cuja premissa maior é a parte financeira da economia, e outra, cujo forte, 

entre outros, é a comercialização do café, podem participar de um processo de 

responsabilidade social amparado na ética, contribuindo, assim, para a melhoria da 

qualidade de vida dos funcionários e da sociedade, além de garantir o seu próprio espaço 

no mercado, uma vez que tais ações têm consolidado cada vez mais as suas marcas, no 

coração e na mente dos consumidores. 
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No âmbito dos estudos de investigação publicados na última década32, percebe-se que o 

foco está nas ações sociais propriamente ditas das organizações. Pouco enfoque  é dado 

àqueles que são mentores de ideais de ações sociais. Amador Aguiar – fundador do Banco 

Bradesco e da Fundação Bradesco – e Manuel Rui Azinhais Nabeiro – fundador da Delta 

Cafés – tinham em comum o sonho, o desejo de que os seus investimentos prosperassem, 

mas, ao mesmo tempo, tinham a preocupação de que aqueles que utilizam os seus produtos 

e/ou contribuem para a realização de seus negócios (ou seja, os seus stakeholders, todos 

aqueles que estão envolvidos nas ações da  organização) pudessem ter condições dignas de 

vida, uma vez que não é possível pensar em um desenvolvimento económico desvinculado 

do desenvolvimento social, como no modelo proposto pelo capitalismo. 

A Fundação Bradesco foi criada em 1956 por Amador Aguiar, o fundador do Bradesco, 

com o objetivo de proporcionar educação e profissionalização à crianças, jovens e adultos. 

A sua primeira escola foi inaugurada em 29 de junho de 1962, na Cidade de Deus (Osasco, 

SP), com 300 alunos e sete professores. Atualmente, são 40 escolas em todos os estados 

brasileiros e no Distrito Federal, com atendimento de 108.825 alunos, em 2009. As escolas 

constituem uma referência sociocultural nas regiões em que se encontram. Essas 

comunidades veem na Fundação Bradesco possibilidades de ampliar horizontes de trabalho 

e de realizações. Em cada unidade, multiplicam-se os princípios éticos que orientam ações 

coletivas e pessoais. Essas unidades destacam-se pela qualidade de trabalho e pela 

excelente infraestrutura; por essa razão, há grande procura de moradores de cada região por 

matrículas em todos os cursos33. 

Organizações ligadas ao lucro, em especial instituições financeiras inseridas no mundo 

globalizado dos negócios, habitualmente têm os seus nomes vinculados à máxima de 

geração de lucros e, portanto, geram algum descrédito em relação às ações de 

responsabilidade social. Entretanto, a realidade mostra-nos que, com o poder económico do 

qual dispõem, estas podem e devem utilizar esse poder de persuasão para influenciar a 

adoção de princípios de cunho social, cuja premissa maior deverá ser a de privilegiar e 

apoiar a sociedade e o ambiente no qual estão inseridas. 

                                                 
32 Citando apenas alguns: Azevedo (2009); Passador (2002); Barone, Normanb e Miyazaki (2007); Bennett, Previte, e 

Zainuddin (2009); Cui, et al (2003); Laro (2008); Liu, Heyes e Wai Ko (2009); Marcovitch (2009); Orchis (2002); Vidal 

(2005); Kotler e Zaltman (1971); Boyle; Proctor (2009); Reis, (2005); Andreasen, (1995); Kotler e Lee (2008); Siegel & 

Lottenberg (2007). 
33 Dados constantes em: http://www.fb.org.br/Institucional/FundacaoBradesco/NossaHistoria.  



86 

Conforme referido anteriormente, percebemos que a Fundação Bradesco, pela sua história 

de vida (ou seja, a visão de seu fundador Amador Aguiar em querer proporcionar aos 

jovens a educação), estaria “vendendo” uma ideia de que o futuro está na educação 

(Andreasan, 1995 apud Boyle & Proctor, 2009). Mesmo a Fundação Bradesco tendo o seu 

foco principal na educação, promove outros tipos de projetos sociais como demonstrado na 

reportagem publicada em (http://www.fb.org.br/). 

O Bradesco é uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo 

segundo a 7ª edição do ranking Global 100, elaborado pela revista 

Corporate Knights, publicação canadense especializada em 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Foram analisadas 

3.500 companhias de 24 países, e de todos os setores da economia, de 

acordo com dez indicadores ambientais, sociais e de governança, como 

uso de energia, destinação de resíduos e emissões de CO2, entre outros. O 

Bradesco também integra a lista das 20 empresas modelo em 

responsabilidade social corporativa do Brasil, do Guia Exame de 

Sustentabilidade 2010, editado pela revista Exame. Além disso, há seis 

anos integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 

BM&FBovespa, e há cinco anos participa do Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (DJSI), indicador da Bolsa de Nova York que lista as 

melhores empresas em termos de adoção de boas práticas de governança 

corporativa, transparência, ética e responsabilidade socioambiental no 

mundo. Desde sua fundação, em 1943, o Bradesco desenvolve ações 

ligadas à responsabilidade socioambiental. Atualmente é o Banco que 

lidera o processo de inclusão bancária, além de oferecer ampla linha de 

produtos sustentáveis, como os títulos de capitalização Pé Quente, SOS 

Mata Atlântica, Ayrton Senna e O Câncer de Mama no Alvo da Moda, 

assim como os cartões de afinidade e linhas de crédito como o 

Ecofinanciamento de veículos, entre outras. A criação da Fundação 

Bradesco, há 54 anos, foi um marco nas iniciativas de responsabilidade 

socioambiental de uma empresa privada. Hoje, 40 escolas em todos os 

estados brasileiros e no Distrito Federal atende mais de 115 mil alunos. O 

Centro de Desenvolvimento Esportivo da ADC Bradesco Esportes e 

Educação, inaugurado em 2010 e projetado para o desenvolvimento de 

meninas de 8 a 18 anos de idade na prática de vôlei e de basquete, é mais 

uma das iniciativas. Na gestão ambiental, possui viveiros exclusivos para 

neutralização da emissão de CO2, utiliza papel certificado FSC nos 

materiais de comunicação interna e externa e foi o primeiro Banco a 

lançar o Programa Carbono Neutro. 

Isso nos leva a acreditar que a Fundação Bradesco não vende somente uma “ideia” (de que 

a educação é a mola propulsora de qualquer país, quer desenvolvido quer em 

desenvolvimento), mas também associa a sua imagem a causas sociais. Isso lhe confere 

vantagens competitivas em relação a outras instituições financeiras, como retorno 

financeiro e maior visibilidade à marca, sendo estas as principais vantagens na utilização 

do poder da marca e do marketing para causas sociais de uma comunidade, a fim de 

alcançar benefício mútuo. 
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A Delta Cafés acredita que “a fidelização dos seus clientes e/ou colaboradores implica 

compreender as suas necessidades e corresponder às suas aspirações de qualidade de 

vida”34. Para tanto, a Delta Cafés têm vários projetos de ações sociais que incluem apoio a 

instituições, tais como: bombeiros, escolas de ensino especial, juntas de freguesia e 

associações desportivas, e um projeto de garantia de sustentabilidade nas regiões 

produtoras de café, como Timor Leste, Brasil, Angola e São Tomé35.  

A visão da Delta Cafés36 passa pela entrada em força no canal de distribuição retalhista 

Europeu, tornando-se assim uma marca prestigiada no mercado europeu de cafés, à 

semelhança do que tem acontecido em Portugal. A sua missão é ser uma organização 

portuguesa ligada à distribuição de café e produtos relacionados que proporciona aos seus 

clientes produtos de grande qualidade. A Delta Cafés lançou, em 2008, um plano de 

marketing que, segundo Gaspar e Santos (2008), teve como objetivo manter a sua quota de 

mercado na liderança, bem como a fidelização de clientes; melhorar o serviço prestado e 

cultivar a imagem da Delta Cafés em todos os relacionamentos externos da organização. 

Gaspar e Santos (2008) revelam, ainda, que ao longo da sua atividade a Delta Cafés tem 

adquirido grande importância no âmbito social, visto ter criado um grande número de 

postos de trabalho. Desde 1998, emprega mais de 20% da população ativa da região, o que 

revela um grande esforço por parte da administração em manter uma responsabilidade 

social ativa. Um ponto interessante é o facto de o fundador Manuel Rui Nabeiro contar 

com presença constante de todos os colaboradores e de toda a comunidade de Campo 

Maior. 

O uso de projetos sociais vem ganhando cada vez mais força em virtude da importância da 

economia social e dos seus empreendimentos para toda a sociedade. Por apresentar-se 

como um fenómeno em formação e crescimento, tanto no Brasil quanto na Europa, muito 

se tem discutido a esse respeito e ainda mais estudos são requeridos acerca desse tema. 

Liu, Heyes e Wai Ko (2010) explicam que as organizações de serviços financeiros são as 

que exercem atividades de obtenção e redistribuição de fundos. Em geral, oferecem 

puramente serviços, ou seja, aquilo que o consumidor não pode ver, não pode ter contato 

“físico” para a sua compra. Desse modo, dependem do pessoal de vendas, pois, na maioria 

                                                 
34 Mais detalhes disponíveis em http://www.sairdacasca.com/comunicacao/. 
35 Conforme http://worldlifestyle.pt/index.php?option=com_content&view=a. 
36 Mais detalhes, consultar http://docentes.esgs.pt/fernando-gaspar/ESGS/MkgII/T2/T2%20Gon%C3%A7alo%20Santos-

%20Nr.9014.pdf . 
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das vezes, baseiam as suas compras em informações e assessorias prestadas pelos agentes 

financeiros, os quais devem estar altamente motivados e se orgulharem de sua instituição 

para impressionar e seduzir o consumidor. 

Fundamentados na ideia dos autores supracitados, podemos concluir que os serviços 

prestados por instituições financeiras (bancos) são feitos em concordância com a legislação 

bancária, a qual impõe a todos, regras e normas em que se baseia a sua conduta. Assim, o 

que diferencia as instituições são as suas ações sociais, as quais, aos “olhos” do 

consumidor, se tornam um diferencial, uma vez que, de certa forma, estão contribuindo 

para um equilíbrio social. No caso da Fundação Bradesco, esse equilíbrio é a erradicação 

do analfabetismo e a profissionalização de jovens carentes. 

Organização empresarial do ramo retalhista, no caso a Delta Cafés, que foi fundada em 

1961 pelo Comendador Rui Nabeiro, é especializada na torragem e comercialização de 

café e é líder no mercado português. Exporta para mais de duas dezenas de países e 

seleciona grãos provenientes dos quatro cantos do mundo. É uma organização com gestão 

de rosto humano37, cujos valores se assentam em uma atitude responsável para com o 

futuro do planeta. 

Las Casas (2006) define o comércio retalhista como aquele que vende diretamente para o 

consumidor final, sendo responsável pela satisfação das necessidades do seu público-alvo, 

uma vez que entender as necessidades desse público não é simples; para isso, é necessário 

compreender seus anseios, seus desejos e suas vontades. O mais importante, é preciso 

saber o que motiva o consumidor a escolher uma entre tantas opções que aparecem 

atualmente em relação à maioria dos produtos e serviços existentes. 

Para um maior esclarecimento, registramos aqui um projeto lançado no Rio de Janeiro, no 

ano de 2001, que teve como precursores a John Snow Brasil, o Instituto Promundo e a SSL 

International, em parceria com o grupo De Jovem para Jovem, formado por 16 jovens de 

duas comunidades com baixos rendimentos da periferia do referido Estado. O citado 

projeto envolveu uma estratégia de marketing social cujo alvo foram os homens jovens que 

eram incentivados a utilizar preservativos e, na mesma campanha, defendiam a não 

violência contra as mulheres, ou seja, uma relação com resquícios de igualdade e respeito. 

Nesse caso, fica clara a função do marketing social: a venda de uma ideia que, uma vez 

lançada, perpetua fixando-se na mente das pessoas. 

                                                 
37 Mais detalhes consultar www.delta-cafes.pt/. 
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3.5. RECOLHA DE DADOS: PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

Tendo em consideração as recomendações de Yin (2010) relativas à multiplicidade de 

instumentos metodológicos para um estudo de caso, foram utilizadas diversas fontes de 

evidência de informação.  A possibilidade de utilização de distintas fontes de informação 

permite a triangulação da informação obtida, tornando os resultados mais robustos: 

qualquer conclusão é mais convincente e rigorosa quando baseada em várias fontes de 

informação (Yin, 2003). Assim, os instrumentos de recolha de conteúdos utilizados na 

realização deste estudo, apoiando-se em fontes primárias e secundárias, foram os 

seguintes: 

a) Análise documental  

A análise documental, por ser uma técnica decisiva em pesquisas sociais e humanas, torna-

se indispensável, visto se tratar de uma técnica importante na investigação qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja revelando aspetos novos de 

um tema ou problema (Fachin, 2007). Assim, existem, segundo Bell (1993), duas 

perspectivas na utilização da análise documental: ser utilizada para complementar a 

informação obtida por outros métodos ou ser o método de pesquisa central do projeto.  

Nesta investigação, a análise documental é fundamental porque procuramos resgatar a 

história das organizações Delta Cafés e Fundação Bradesco, uma vez que estabelecemos 

como objetivo identificar os seus princípios e as atividades desenvolvidas, os quais 

clarificam a presença de determinadas características sociais. Nessa análise, procuramos 

verificar os resultados que as organizações trouxeram à sociedade após a iniciativa de 

colaborar e participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa. Tendo em 

conta que o objetivo principal da investigação ser a história, os sonhos e os ideais dos 

mentores dos projetos sociais das organizações Fundação Bradesco - Br e Delta Café - Pt., 

a escolha desta fonte de evidência é natural e essencial.  

Campos (2004), em seu artigo “Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise 

de dados qualitativos no campo da saúde” esclarece que uma vez selecionado o “corpus a 

ser analisado procede-se as leituras de todo o material” (p. 613), cuja finalidade é de 

organização daquilo que considerar imperioso para as próximas fases, essa leitura tem 

como premissa “tomar contato com os documentos a serem analisados” (p. 613), 

conhecendo-lhes o contexto, a fim de deixar correr notas e direções. Complementa ainda o 

autor op cit que: 
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São empreendidas várias leituras de todo o material coletado, a princípio 

sem compromisso objetivo de sistematização, mas sim se tentando 

apreender de uma forma global as ideias principais e os seus significados 

gerais. Podemos garantir que nesta fase da análise existe uma interação 

significativa do pesquisador com o material de análise, pois como um 

contato totalizante, muitas das impressões trabalhadas no contato direto 

com o sujeito afloram na lembrança e auxiliam na condução deste 

procedimento. Nesta fase a utilização de uma leitura menos aderente, 

promove uma melhor assimilação do material e elaborações mentais que 

forneceram indícios iniciais no caminho a uma apresentação mais 

sistematizada dos dados. Essas leituras iniciais promovem uma visão 

“descolada”, a qual permite ao pesquisador transcender a mensagem 

explícita e de uma forma menos estruturada já conseguir visualizar 

mesmo que primariamente, pistas e indícios não óbvios. (2004, p. 613) 

 

Corroborando com Campos (2004), Godoy (1995, p. 21) informa que a abordagem 

qualitativa “não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que 

a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem 

novos enfoques” Complementando a autora diz que trabalhar com pesquisa documental 

neste tipo de abordagem pode tornar –se “uma forma de revestir de um caráter inovador, 

trazendo contribuições importante no estudo de alguns temas” (p.21).  

Conforme explicitado anteriormente, os documentos utilizados pela autora dizem respeito 

aos projetos sociais desenvolvidos pelas empresas alvo da investigação, uma vez que não 

tivemos acesso ao público beneficiário de tais projetos, portanto, tivemos de trabalhar com 

documentos como o relatório anual de sustentabilidade, as fotos dos projetos, o caderno de 

marketing, as entrevistas publicadas no sitio da empresa e em outros sítios, tanto de 

Portugal no que se refere à Delta Cafes como no Brasil em relação à Fundação Bradesco, 

mesmo tendo em vista a localização da Fundação Bradesco (Brasil) onde pudemos ter 

contato direto com o gestor de projetos sociais, visitando a sede da fundação, assistindo a 

um filme sobre sua criação, visitando o museu e recebendo materiais como livros, 

panfletos e fitas de vídeo, a visita a sítios na busca de documentos foi de fundamental 

importância para o desenrolar da investigação. 

Yin (2005, apud Maffezzolli & Boehs, 2008) afirma que a documentação pode ser 

apresentada como uma carta, um memorando, como agenda de atividades, lembretes 

administrativos, retalhes de jornais ou outro tipo de documento como informes, livros, 

relatos autobiográficos, gravações, entrevistas, filmes, fotografias, vídeos, etc. O 

fundamental no uso desta fonte é apoiar outras. Portanto, deve ser relevado o facto de que 

toda a fonte impressa passa por um crivo, um filtro, antes de ser publicado. Ainda segundo 

o autor, este tipo de fonte não deve ser tratada como uma constatação definitiva, mas sim 
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como apoio, tendo em vista que “as informações constantes de documentos foram geradas 

com bases em ideias preconcebidas, as quais são desconhecidas por parte do pesquisador” 

(p. 102). 

b) Entrevista semiestruturada 

Uma das técnicas de recolha de dados mais frequentes no estudo de caso é a realização de 

entrevistas. Fachin (2007) define entrevista como um encontro entre duas pessoas, a fim de 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto.  

No estudo de caso, Patton (1990) considera três técnicas que podem ser usadas nas 

entrevistas: 1) entrevista informal, a qual assume o aspecto de uma conversa informal, 

conduzida com a intencionalidade de recolher informações que no momento se afigurem 

ao investigador como relevantes; 2) entrevista com guião, na qual o entrevistador guia o 

entrevistado de acordo com as questões do guião; e 3) entrevista aberta padronizada, onde 

todas as questões estão previamente definidas, sendo cuidadosamente formuladas a partir 

de uma sequência rígida pré-determinada. 

As entrevistas, ao permitirem um encontro entre o entrevistador e o entrevistado, podem 

ter vários objetivos subjacentes, os quais, de acordo com Barañano (2004), são: 1) controlo 

de uma questão específica no sentido de validar os resultados já obtidos; 2) verificação de 

um domínio de investigação cuja estrutura já é conhecida; 3) aprofundamento de um 

campo cujos temas são conhecidos; e 4) exploração de um domínio que não se conhece. 

A opção de se aplicar um guião de entrevista semiestrurado, ou seja, baseado numa série 

de perguntas feitas verbalmente numa ordem prevista, mas na qual tanto o entrevistador 

quanto o entrevistado podem acrescentar perguntas de esclarecimento, foi realizada em 

razão da flexibilidade deste instrumento. Desse modo, é possível obter informações ricas 

em detalhes e que se aproximassem o mais profundamente da realidade estudada.  

A entrevista baseou-se na história das organizações e na visão sobre os projetos sociais 

desenvolvidos. Assim, o guião de entrevista (Figura 50) foi elaborado com base num 

estudo detalhado da bibliografia existente sobre os projetos sociais desenvolvidos pelas 

empresas investigadas, mais especificamente os direcionados à área educacional de 

crianças, jovens e adultos, utilizando para tanto os conceitos de marketing social que, além 

de ser um meio de divulgação, é segundo Fontes (2001), uma das formas de 

operacionalização uma vez que a conquista do mercado social, onde o autor diz ser único 
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no sentido de que, na relação de troca não é quem proporciona a mudança que aufere algo 

com a aquisição de um produto social ofertado, mas sim, a sociedade.  

1. Como o senhor (es) concebe as ações de responsabilidade social? 

2. A empresa acredita que os projetos sociais voltados à área da educação promovem 

transformações, ou esses projetos não serão mais uma jogada de marketing? 

3. Quais foram as mudanças ocorridas nas últimas décadas sobre os investimentos sociais das 

empresas? 

4. Quais projetos foram realizados pelo Grupo Nabeiro e quais foram realizados pela Fundação 

Bradesco no que diz respeito ao social? 

5.  Qual é a abrangência do projeto, seu objetivo e as ações previstas? 

6. Mas, sabemos que existem diversas “formas de negócios sociais”. O que os senhores esperam 

dele? 

7. Quais foram às dificuldades encontradas? 

8.  Quais motivos levaram a implantação dos projetos sociais, mas especificamente os voltados à 

área educacional? 

Figura 50: Quadro demonstrativo com o guião de entrevista  

Fonte: Elaboração própria 

O perfil dos respondentes da pesquisa38 pertence à área de projetos sociais das referidas 

fundações e a amostra diz respeito aos responsáveis pelos projetos sociais.  

Para início da pesquisa, primeiramente procedeu-se, à realização de contatos online com os 

responsáveis, em cada uma das empresas, pelas ações sociais por elas desenvolvidas. O 

critério para a escolha desse público foi por indicação das próprias empresas – alvo da 

pesquisa. Foram contactados via e-mail e telefone os respondentes e, por meio de 

entrevista aplicada com interação conjunta, foram delineando-se as abordagens que seriam 

dadas aos conteúdos trabalhados. A eles foi explicado o objetivo da pesquisa, bem como 

solicitado o agendamento de um encontro para a entrevista. Imediatamente, tanto a Delta 

Cafés como a Fundação Bradesco, enviaram materiais como o Relatório de 

Sustentabilidade (2011), o Manual de Marketing, entre outros. Fica claro neste instante a 

amabilidade das empresas em estarem divulgando os projetos sociais de suas respectivas 

empresas. Com base nos dados levantados, pudemos proceder à análise dos dados obtidos. 

                                                 
38 Conforme referido em outros momentos da investigação, por determinação dos gestores das empresas pesquisadas, 

caracterizou-se como respondentes somente os gestores responsáveis pelos projetos sociais da organização. A citação de 

nomes não foi autorizada. 
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Os dados foram recolhidos por meio de pesquisas documentais e telematizadas, as quais 

foram complementadas com as perceções obtidas de acordo com as respostas às perguntas 

realizadas em forma de entrevista informal, através de e-mail, com o responsável pelos 

projetos sociais da empresa Delta Cafes, e pessoalmente com o gestor de projetos sociais 

da Fundação Bradesco que solicitou que seu nome não fosse mencionado, pois na visão da 

empresa todos são responsáveis pelo sucesso dos projetos e não somente uma pessoa.  

A utilização desse método de recolha de dados, às vezes, pode trazer perdas na 

uniformidade de perguntas e respostas, bem como na uniformidade da comparação dos 

resultados. Para tanto, é imperioso considerar um estudo meticuloso do conteúdo das 

entrevistas, no que diz respeito às palavras e às frases que as compõem, procurando dar-

lhes sentido, capturar as intenções, verificar informações, no sentido de reconhecer o 

essencial e selecioná-lo em torno das ideias principais. 

3.6. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Após recolhidas às informações é necessário conferir-lhes algma ordem para facilitar a 

compreensão do seu significado. Para tal utilizam-se técnicas adequadas. O processo de 

análise e tratamento dos dados pode ser definido como “a categorização, ordenação, 

manipulação e sumarização de dados e tem por objetivo reduzir grandes quantidades de 

dados brutos a uma forma interpretável e mensurável relevantes ao objeto de estudo” 

(Pacheco Junior; Pereira & Pereira Filho, 2007, p. 93, 94). Um dos aspetos menos 

desenvolvidos e mais difícies de fazer em estudos de caso é, segundo Yin (2003), a análise 

de prova. Tal como refere Sánchez (1999), a análise de resultados provindos de estudos de 

caso, ao contrário dos estudos quantitativos, não pode ser feita com recurso a tabelas, ou 

frequências estatísticas, na medida em que agregam um elevado grau de riqueza de detalhe 

e de profundidade. 

No tratamento dos dados, a abordagem do estudo foi qualitativa, uma vez que utilizamos 

técnicas de recolha de dados inerentes a esta abordagem, a qual ocorreu por meio da 

análise de conteúdo, a qual Bardin (2002, p. 42) classifica como 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 
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A analise de conteúdo é um tipo de análise comumente utilizada na compreensão dos 

significados indo além da leitura simples de um material. Pode ser utilizada para analisar 

textos diversos, escritos e falados. Segundo Bardin (2002), tudo o que é visto ou falado, 

pode ser submetido à análise de conteúdo. 

A autora, em sua trajetória a respeito da análise de conteúdo, esclarece que a sua evolução 

tem oscilado entre o rigor da inquestionável interpretações  dos números e a 

facilidade de produzir, criar a sempre questionada subjetividade. Entretanto, Moraes (1999, 

apud Godinho, 2011)  afirma que, ao longo do tempo, têm sido cada vez mais “valorizadas 

as abordagens qualitativas, utilizando especialmente a indução e a intuição como 

estratégias para atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenómenos que se 

propõe a investigar”. 

Primeiro, a opção por uma análise de conteúdo para explicitar os rumos assumidos pela 

leitura dos textos que dirige a uma ponderação sobre uma conjetura, segundo a autora, 

convencionou-se chamar de herdeira da conceção iluminista, visto ser esse procedimento 

invadido de objetividade e o rigor se confundem com os pressupostos positivistas, 

excluindo qualquer possibilidade de avaliação que não seja a qualitativa do material. Visto 

que a realidade vai além dos fenómenos apreendidos pelos sentidos e para ser conhecida 

precisa ser explanada e a explicação, por sua vez, pressupõe um entendimento precedente, 

ou seja, uma teoria.  

Segundo, o fenómeno social é particular e, portanto, não admite “objetividade, mas 

objetivação, ou seja, a impossibilidade de objetividade no estudo dos fenômenos sociais 

não implica numa impossibilidade de conhecimento, pois a subjetividade é tomada como 

parte integrante do processo de investigação” (Azevedo, 2004, p. 129). 

Bardin (2002) também aponta, como princípios da fase de descrição ou preparação de 

material, o raciocínio ou a dedução ou, ainda, a interpretação. Para tanto, os pontos de 

análise consistiram em: leituras, escolha de relatos escritos (documentos), formulação de 

hipóteses (ou questionamentos que carecem de respostas), objetivos e referenciação das 

fontes de investigação. 

A técnica da analise de conteúdo foi utilizada, já que se procurou, tanto na literatura como 

na análise documental (Relatório de Sustentabilidade cedido pela Delta Café, por meio 

eletrônico; relatórios e livros cedido pessoalmente pela Fundação Bradesco) e em 
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entrevistas, respostas para a implementação de projetos sociais dirigidos à área educacional 

como meio de mudança de expectativa de futuro, pois conforme preconiza Campos (2004, 

p. 612) “Pode-se por assim dizer que o método de análise de conteúdo é balizado por duas 

fronteiras: de um lado a fronteira da lingüística tradicional e do outro o território da 

interpretação do sentido das palavras (hermenêutica)”.  

Lembrando o que Bardin (2002) discorre em relação à análise de conteúdo, o fundamental 

é o rigor e a necessidade de ir além das aparências, bem como a verificação prudente da 

realidade e a interpretação do caso, dado que essas duas variáveis, ao mesmo tempo, se 

confrontam e se complementam. 

A Figura 51, abaixo, adaptada de Bardin (2002), demonstra as possibilidades de aplicação 

da análise de conteúdo.  

CÓDIGO E 
SUPORTE NÚMERO DE PESSOAS IMPLICADAS NA COMUNICAÇÃO 

 Uma pessoa - 
monólogo 

Comunicação dual - 
diálogo 

Grupo restrito Comunicação de 
massa 

LINGUÍSTICO 

ESCRITO 

Agendas, maus 

pensamentos, 

congeminações, 

diários íntimos. 

Cartas, respostas a 

questionários e a testes 

projetivos, trabalhos 

escolares. 

Ordens de serviço 

em uma empresa, 

todas as 

comunicações 

escritas, trocadas 

em um grupo. 

Jornais, livros, 

anúncios publicitários, 

cartazes, literatura, 

textos jurídicos, 

panfletos. 

LINGUÍSTICO 
ORAL 

Delírio, sonhos. 

 

Entrevista e conversação 

de qualquer espécie. 

Discussão, 

entrevista, 

conversação de 

grupo de qualquer 

natureza. 

Exposição, discurso, 

rádio, televisão, 

cinema, publicidade e 

discos. 

ICÔNICOS 

(SINAIS, 

GRAFISMOS, 

IMAGENS, 

FOTOGRAFIAS, 

FILMES, ETC.) 

Garatujas39 mais ou 

menos automáticas, 

grafitos, sonhos. 

Respostas aos testes 

projetivos, comunicação 

entre duas pessoas 

mediante imagem. 

Toda a 

comunicação 

icônica em um 

pequeno grupo 

(ex: símbolos 

icônicos em uma 

sociedade secreta, 

em uma casta...). 

Sinais de trânsito, 

cinema, publicidade, 

cartazes, pintura e 

televisão. 

OUTROS CÓDIGOS 

SEMIÓTICOS, isto 

é tudo o que não 

pode ser portador 

de significados. Ex: 

música, objetos, 

comportamento, 

espaço, tempo, 

sinais patológicos, 

etc. 

Manifestação 

histérica, posturas, 

gestos, tiques, 

dança, coleção de 
objetos. 

 

Comunicação não verbal 

com destino a outrem – 

posturas, gestos, 

distância espacial, sinal 

olfativo, manifestação 

emocional, objetos do 

cotidiano, vestuário, 

alojamento – 

comportamentos 

diversos, como os ritos e 

as regras de cortesia. 

Meio físico e 

simbólico, 

sinalização urbana, 

monumentos, arte, 

mitos estereótipos, 

instituições, 

elementos de 

cultura. 

 

 

 

Figura 51: Quadro demonstrativo dos domínios da análise de conteúdo 
Fonte: Adaptado de Bardin (2000, p. 42). 

                                                 
39  Escrita, letra muito malfeita; rabiscos, garafunhas; boneco mal desenhado. Mais detalhes buscar 

http://www.dicio.com.br/garatuja/. 
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Valendo-nos dessa ilustração, pretendemos adequar-nos às conclusões de Bardin (2002) ao 

afirmar que a análise do conteúdo apresenta duas importantes funções: 1) função heurística 

que visa o enriquecimento da investigação exploratória, uma vez que aumenta a propensão 

à descoberta; e 2) função administrativa da prova, que visa procurar respostas às hipóteses 

levantadas sob a forma de questão ou afirmação provisória, que servirão de base para uma 

análise sistemática a ser verificada para uma confirmação ou negação. Dado que a análise 

de conteúdo é um método empírico, pois depende do que foi falado (entrevista), a que se 

dedica o estudo e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo, esta não pode ser 

desenvolvida com base em um modelo exato. 

Muito embora no método empírico não haja como utilizar modelos preconcebidos para a 

operacionalização, algumas regras devem ser seguidas, ou seja, em um primeiro momento, 

o uso da literatura como forma de atingir um nível mais aprofundado de conhecimento, 

uma vez que a autora afirma que a análise de conteúdo relaciona as estruturas semânticas 

(significantes) do enunciado com as sociológicas (significados) e articula a superfície dos 

textos com os fatores que determinam suas características (variáveis psicossociais, 

contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem). Complementando, 

Bardin (2002) afirma que é condição indispensável, na análise do conteúdo, que este seja 

feito com clareza e, na transcrição das entrevistas, se aproxime ao máximo da realidade do 

que foi explanado, de preferência sem cortes, correções ou interpretações iniciais, a fim de 

assegurar uma fiel interpretação dos dados colhidos. 

Apenas para corroborar as assertivas procura-se destacar a importância da relação 

ambiente/individuo. Primeiramente nesta investigação foi organizado um referencial 

teórico cujo intento foi o levantamento de conceitos e abordagens com a finalidade de 

proceder a um norte do processo investigatório. A pesquisa bibliográfica geriu a apreciação 

dos conceitos de marketing social apoiado na responsabilidade social, por intermédios dos 

projetos sociais das empresas Delta Cafes e Fundação Bradesco, que aqui compõe a 

população pesquisada, portanto o que levou ao estudo de caso. 

Etapas da Pesquisa 

Em 2010, e primeiro semestre de 2011, esta investigadora realizou pesquisa bibliográfica, 

a qual compôs a fundamentação teórica do presente estudo, bem como elaborou a definição 

dos métodos a ser utilizado na consecução da investigação, facto este que lhe rendeu a 

qualificação em julho de 2011. Depois de qualificada foram retificadas os contributos 
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elencados pelo júri e, passou-se então, a concluir a etapa teórica, partindo para o estudo dos 

casos que conforme consta constituíram  dois sujeitos para a investigação, um do Brasil e 

um de Portugal. Para tanto foram efetuados contatos com as empresas via internet que 

prontamente se dispuseram a colaborar com a investigação, bem como iniciou-se ai,em 

final de 2011 e inicio de 2012, o envio de materiais que continha a história das empresas, 

mas particularmente dos seus fundadores (denominados de mentores dos projetos sociais). 

Dada a distância e o custo que nós professores, infelizmente não dispomos, optou-se por 

manter contato com a empresa Delta Cafés via internet, o que todas as vezes que 

necessitávamos éramos prontamente atendidos. Em relação à Fundação Bradesco, os 

primeiros contatos também deram-se via internet e, posteriormente, foi marcada  em junho 

de 2012 uma visita e entrevista na Fundação Bradesco em Osasco – São Paulo – sede da 

mesma. 

Durante a visita fomos recebidos pelo gestor de projetos sociais que, além de responder as 

questões, foi aos poucos colocando factos que somente quem vive o dia a dia da 

organização tem conhecimento, como por exemplo, o presidente da Fundação apesar da 

idade avançada visita todas as secções e cumprimenta todos os funcionários diariamente. 

Faz questão de saber como decorrem os projetos e o que tem sido feito para a sua melhoria. 

Foi passado um filme de aproximadamente 45 minutos onde se conta a história de vida do 

senhor Amador Aguiar e a criação da Fundação Bradesco. Quanto à Delta Cafés, muitas 

vezes recebíamos materiais que nem haviam sido solicitados, como por exemplo, fotos e 

conversas do Comendador Rui Nabeiro com seus funcionários, o que mostra a 

interatividade patrão/funcionário. 

Como proposta interpretativista a abordagem a adotada foi a qualitativa e o método 

baseado em Minayo (2002), hermenêutico-dialético que, segundo a autora, designa a arte 

de compreender e interpretar textos que quando utilizado em um sentido mais amplo tem a 

capacidade “humana de se colocar no lugar do outro, no presente (encontro entre o passado 

e o futuro), mediado pela linguagem (nem sempre transparente em si mesma)” (Azevedo, 

2004, p. 130). 

Ainda com base em Minayo (2002), Azevedo (2004, p. 130) esclarece que:  

Um outro termo chave da hermenêutica é a compreensão, pois conta-se 

com a possibilidade de uns se entenderem com os outros e de se 

alcançarem (bons) acordos. O ponto de partida para essa compreensão 

seria um estranhamento, na medida que nem as coisas e mesmo a 

linguagem são compreensíveis por si mesmas. Assim, a prática da 

hermenêutica pressupõe um esforço sistemático, metódico, deliberado no 
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sentido de conhecer uma determinada realidade concebendo-a de uma 

maneira particular. Trata-se, portanto, de uma postura e de uma maneira 

de se colocar diante dos acontecimentos. 

A interpretação dos factos dar-se-á com base na fala de Azevedo apoiado por Minayo em 

dois níveis, quais sejam: 

a) Nível das deliberações (contexto sócio-histórico) basais: diz respeito ao momento sócio-

económica e política do qual faz parte o grupo social a ser estudado; história desse grupo e 

política que se relaciona a esse grupo. 

b) Nível de interpretação: baseia-se na incidência dos acontecimentos surgidos na 

investigação; ponto de partida e ponto de chegada da apreciação, considerando os diálogos 

individuais, as observações de condutas e costumes e a análise das instituições. 

Para elucidar esse procedimento de apreciação, apresentamos os passos de 

operacionalização da proposta hermenêutica dialética de Minayo (1992): 

 Mapeamento de todos os dados obtidos no trabalho de campo e transcrição das 

anotações, releitura do material, organização dos relatos e dos dados da observação 

participante (no caso da Fundação Bradesco e análise de dados enviados via e-mail pela 

Delta Cafes). Essa etapa ocorreu no segundo semestre de 2012. Reforçando que, nessa 

etapa, foram realizadas, a fim de compreender melhor o material colhido e o melhor meio 

de interpretá-lo, visando maior fidedignidade às informações, (re)leituras de material 

bibliográfico, teses e dissertações, pesquisas eletrónicas, filmes, revistas, enfim, todo o 

material que tivesse relação com o tema estudado.  

 Os relatos foram organizados valendo-se da fundamentação teórica para o entendimento 

das entrevistas realizadas visto que todas as respostas tinham subsídios a oferecer. 

 Nessa fase de exercitar a capacidade de transformar ideias em ações foi também 

concretizada a apresentação dos sujeitos da investigação, considerando que os materiais 

recebidos auxiliariam os leitores na compreensão do universo em que os sujeitos estão 

envolvidos, com detalhes que poderiam passar despercebidos ou que não fosse dado o 

destaque necessário na apresentação individual de cada um.  

Foi uma tentativa de personificar cada participante como único em seu método de 

elaboração do tema, com especificidades que a pesquisadora pode observar, mesmo que 

tenha sido por escrito. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

O método de análise que têm como objeto atores sociais, com perceções, sentimentos e 

motivações de diversas dimensões, exige uma apreciação a respeito dos objetivos que se 

deseja alcançar extremamente cuidadosa e minuciosa, em razão das características dos 

atores envolvidos. No caso desta investigação, a análise de tais elementos levou-nos a 

optar pela adoção da abordagem qualitativa como instrumento de análise dos dados 

recolhidos.  

Tendo em vista ser a análise de conteúdo um método empírico, pois depende do que foi 

relatado (entrevista), o tipo de interpretação não pode ser desenvolvido com base num 

modelo exato. Entretanto, Bardin (2002), afirma que é condição indispensável, na análise 

do conteúdo, que esta seja feita com clareza e se aproxime, ao máximo, da realidade 

estuda. 

Entretanto, para o propósito deste estudo, a vantagem de uma abordagem qualitativa supera 

as suas dificuldades e deficiências, pois, valendo-nos das entrevistas com os responsáveis 

pelos projetos sociais das organizações investigadas, foi possível, juntamente com todo o 

material cedido, alcançarmos um conhecimento mais aprofundado sobre os fenómenos 

analisados, permitindo que o estudo se concretizasse com uma maior riqueza e grau de 

detalhamento. 

Tal como já foi referido, tendo como base o método proposto por Yin (2010), realizamos 

os seguintes meios de investigação: a) Revisão da literatura e pesquisa bibliográfica; b) 

Investigação documental telematizada40; c) Levantamento de perceção dos responsáveis 

pelos projetos sociais das organizações em questão, por meio de entrevistas. 

Como base para a pesquisa, procuramos por informações em livros, dissertações, teses, 

assim como em artigos científicos da área, mais especificamente na área de 

responsabilidade social. A fim de obter dados sobre as organizações e sobre o contexto da 

responsabilidade social, utilizamos somente dados e informações de amplo domínio 

público, evitando o uso de qualquer informação privilegiada ou sigilosa, recorrendo a 

consultas e downloads de arquivos disponíveis em diversos portais corporativos na 

Internet. Esses levantamentos qualitativos, concomitante às entrevistas, contribuíram para 

atribuir uma maior confiabilidade ao estudo. 

                                                 
40 Informações que são recolhidas, em sua maioria, por meio da Internet. 
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Nessa perspectiva, optamos pela realização de entrevistas semiestruturadas, ou seja, 

conversas individuais entre a investigadora e o entrevistado (indicado pelas organizações 

por atributos determinados). Nesse tipo de entrevista, que contava somente com perguntas 

abertas (resposta livre), as quais serviram de orientação para a discussão, havia também 

uma flexibilidade para formular outras perguntas com nossas próprias palavras e na 

sequência que parecesse mais apropriada ao curso da entrevista.  

A fim de reforçar a ideia de marketing social valemo-nos das ideias de Kotler & Zaltman 

(1971); Kotler & Roberto, (1992); Drucker (1999); Andreasen, (2002) e Marinho e 

Façanha (2002) que esclarecem que o marketing social surgiu nos Estados Unidos 

aproximadamente em 1971, com o objetivo de estudar o aproveitamento do marketing na 

colaboração e na busca do encaminhamento de soluções para as questões sociais. 

Esclarecem ainda os autores que o ideal é que a empresa utilize o marketing social dentro 

da sua área de atuação, mas especificamente em seu ramo de atividade. Entretanto quando 

a empresa desvia do seu ramo de atividade, como é o caso das empresas pesquisadas, uma 

do ramo retalhista e outra do ramo financeiro, isso exige tempo, planeamento e dedicação, 

visto que estão entrando em uma área desconhecida e, para tanto, é necessário que se 

especializem. Drucker (1999, p. 38) completa afirmando que tal facto “Exige da empresa 

tempo e recursos que poderiam estar sendo revertidos [...] para aumentar seus lucros”. Esta 

afirmação vem ao encontro do objetivo central da presente investigação que é 

“Compreender as reais motivações dos mentores de ideais de ações sociais, bem como 

explorar as relações entre a utilização de instrumentos de marketing social, apoiados em 

ações de responsabilidade social e a consolidação das marcas estudadas”, pois, se para 

promover ações sociais é necessário, tempo e recursos, então, existe algo de diferente que 

leva as empresas a empreenderem por este caminho. 

A fim de complementar, ainda nos apropriando das ideias dos autores supracitados cuja 

finalidade é a de esclarecimento sobre o facto da utilização do termo responsabilidade 

social, uma vez que o tema da investigação é marketing social. Conforme discutido 

anteriormente, a ideia de marketing social está associada à responsabilidade social, uma 

vez que as empresas devem interligar as suas áreas estratégicas com a utilização das 

informações do processo de marketing social, procurando um elemento básico que 

Marinho e Facanha (2001) denominam de feedback, ou seja, a avaliação das ações sociais e 

o retorno que tal facto proporciona à empresa. 



101 

Por outro lado, é importante reconhecer que a efetividade e a eficiência 

(ou seja, efetividade organizacional) dos programas são ingredientes 

indispensáveis da eficácia, inclusive para fins de conhecimento dos 

resultados pretendidos. Quer dizer, programas sociais só serão eficazes se 

forem antes efetivos e eficientes, e os objetivos pretendidos dos 

programas também são estruturados pela condução e objetivos efetivos 

dos programas. (Marinho e Facanha, 2001, p. 7). 

A análise dos casos foi estruturada em quatro etapas, a saber: Primeiramente procedemos à 

realização de contatos online com os responsáveis – em cada uma das organizações –, 

pelas ações sociais por elas desenvolvidas. Foi-lhes explicado o objetivo da pesquisa, bem 

como solicitado o agendamento de um encontro para a entrevista. Imediatamente, tanto a 

Delta Cafés como a Fundação Bradesco, prontamente enviaram materiais como o Relatório 

de Sustentabilidade (2011), o Manual de Marketing, entre outros. 

Num segundo momento, após a obtenção de informações por meio de documental 

telematizado, procedemos a um levantamento da perceção dos profissionais da organização 

a respeito dos projetos sociais desenvolvidos pelas organizações. Para tanto, foi enviado ao 

gestor de cada organização – via e-mail – uma versão do trabalho contendo as informações 

necessárias para a elaboração da investigação, a fim de assegurar a coerência, a fiabilidade 

e a viabilidade, isso numa versão preliminar.  

No terceiro momento, depois de enviada essa primeira versão do trabalho a fim de levantar 

a perceção dos profissionais da organização a respeito dos projetos sociais desenvolvidos 

pelas organizações alvo da pesquisa, partimos para a entrevista propriamente dita, 

conforme apontado anteriormente, com o responsável diretamente ligado aos projetos 

sociais das referidas organizações. 

Por fim, na quarta etapa, para fins de triagem, perguntamos às organizações quais os tipos 

de ações de reponsabilidade social que eram desenvolvidos por cada uma delas (descritos 

no capítulo anterior), o que nos permitiu identificar os pontos de intersecção dos projetos 

sociais realizados. 

A contemporaneidade demonstra que a cada dia cresce, no Brasil e no mundo, a 

necessidade de as organizações assumirem um papel mais amplo dentro da sociedade, 

sobrepujando à vocação básica de somente geradora de lucros. Estudos41 mostram que o 

                                                 
41 “A III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Sundsvall, na Suécia, em 1991, foi a 

primeira conferência global a focar diretamente a interdependência entre saúde e ambiente em todos os seus aspetos 

(WHO, 1991). Ocorreu na efervescência prévia à primeira das grandes conferências das Nações Unidas previstas para 

"preparar o mundo para o século XXI": a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
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setor privado, em consonância com o setor público, vem sendo convocado a assumir um 

papel responsável no desenho da ampliação económica e social dos países. 

Diante desta constatação, as entrevistas seguiram um guião de perguntas que procuram 

levar pelo menos a duas variáveis, especificamente: a ideologia dos mentores dos projetos 

sociais e a agregação de valor à marca por meio do marketing social. 

Com base nas entrevistas, foi possível termos uma noção mais ampla da atuação das 

organizações a respeito do que fazem e do tamanho da abrangência de suas ações. Na 

análise dos dados utilizamos as referências aos estudos recolhido na revisão da literatura, 

cujo objetivo foi identificar o estado da arte do tema responsabilidade social – projetos 

sociais desenvolvidos. 

A responsabilidade social tem o papel de estreitar relações das organizações com o seu 

público, ou seja, a partir da sua imagem, construir uma reputação. Hoje, ela é uma 

realidade na maioria das organizações e sua inserção proporciona benefícios sem 

precedentes, pois trata-se de um referencial competitivo para as organizações de todos os 

segmentos, uma vez que agrega valor à marca e fideliza clientes. 

Em um estudo desenvolvido pelo Market and Opinion Research 

International aplicado junto de 12.000 consumidores de 12 países 

europeus, 70% afirmaram que o empenho empresarial no diz que respeita 

à temática é um factor a ter em consideração no processo de decisão de 

compra. (Revista Estudos Específicos, s/d, p. 260). 

A pesquisa demonstra que uma gestão baseada em critérios de sustentabilidade deve estar 

centrada em operações estratégicas. Guterres (2010) esclarece que cabe às organizações a 

capacidade de saberem integrar, na sua governança corporativa42, a sustentabilidade, para 

que os seus stakeholders tenham mais-valias ao nível social, económico e ambiental, 

envolvendo-se, bem como envolvendo as partes interessadas, na construção de uma 

sociedade com menos desequilíbrios. 

                                                                                                                                                    
Rio-92. Ampliava-se, então, a consciência internacional de indivíduos, movimentos sociais e governos sobre os riscos de 

um colapso do planeta diante das inúmeras e profundas agressões ao meio ambiente. O evento trouxe, com notável 

potência, o tema do ambiente para a arena da saúde, não restrito apenas à dimensão física ou natural, mas também 

enfatizando as dimensões social, econômica, política e cultural. Assim, refere-se aos espaços em que as pessoas vivem: a 

comunidade, suas casas, seu trabalho e os espaços de lazer e engloba também as estruturas que determinam o acesso aos 

recursos para viver e as oportunidades para ter maior poder de decisão, vale dizer, as estruturas econômicas e políticas. 

[...] A Conferência de Jacarta (WHO, 1997) foi a primeira a se realizar num país em desenvolvimento. Pode-se dizer 

que, desde o seu subtítulo (novos atores para uma nova era), pretendeu ser uma atualização da discussão sobre uma dos 

campos de ação definidos em Ottawa: o reforço da ação comunitária”. (Buss, 2000, online). 

 
42 Entende-se por governança corporativa como sendo um conjunto de mecanismos que tem por finalidade monitorar a 

gestão e o desempenho das organizações, através de um esforço contínuo a fim de alinhar os objetivos da alta 

administração aos interesses dos seus stakeholders. (Bianchi, 2005). 
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O comportamento socialmente responsável de uma organização é um fator que melhora as 

condições socioeconómicas de um país, bem como contribui para o fortalecimento da sua 

imagem, da sua reputação e da sua permanência no mercado podendo, com isso, também, 

gerar melhores resultados. 

A questão principal deste trabalho consiste em verificar se as organizações utilizam o 

marketing social apenas como uma estratégia competitiva e de consolidação de marcas ou 

existe, subjacente à sua utilização, algum idealismo dos mentores dessas organizações, ou 

seja, é possível haver o desejo de os mentores de projetos sociais estarem a proporcionar 

uma melhor qualidade de vida àqueles que, de alguma maneira, fazem parte da sua 

história? No caso das organizações investigadas, além de outros projetos sociais, o alvo é a 

educação que conduz à criação de valor e a perceção das partes envolvidas num resultado 

de uma nova situação.  

Conceção das ações de responsabilidade social 

Conforme mencionamos, o ponto de partida deste estudo foi a seleção de uma organização 

portuguesa e uma organização brasileira, que segundo a nossa visão, por conhecermos 

parte da história das mesmas, acreditávamos ser relevante essa investigação. Para tanto a 

primeira questão colocada procura saber como são concebidas as ações de 

responsabilidade social de cada organização. 

Quando se pensa em mudança social, se pensa em participação, pois 

quando essa mudança envolve e tem impacto sobre um número 

significativo de pessoas, acreditamos que essa mudança é duradoura, e a 

nossa participação social tem uma história que conta com mais de 50 

anos, é uma história que teve como premissa tentar melhorar o futuro de 

crianças e jovens do nosso país, tão deflagrado pela miséria que se 

acometia na década de cinquenta. E nosso precursor se envolveu nessa 

história porque era idealista e otimista. (Gestor de projetos sociais da 

Fundação Bradesco) 

Com essas palavras iniciou-se a visita à Fundação Bradesco sempre acompanhada pelo 

Gestor de Projetos que demonstrava, a todo o momento, um grande entusiasmo, enquanto 

ia narrando a história da Fundação Bradesco e os feitos do seu precursor, o senhor Amador 

Aguiar. 

Em relação à Delta Cafés, a história não se diferencia muito, pois a resposta obtida foi que, 

desde a sua fundação, a empresa procura manter uma cultura de responsabilidade e 

solidariedade para com os seus pares, cultura essa edificada em valores e princípios de 
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cidadania e responsabilidade social por meio de uma integração voluntária de criação de 

valores a longo prazo com os seus stakeholders. “Se quisermos é possível alcançar novos 

enquadramentos, pois ‘O verdadeiro facto é garantir a todos que se lhes é permitido 

sonhar’”. (Gestor de Projetos da Delta Cafés, reproduzindo palavras do Comendador Rui 

Nabeiro). 

Promoção de transformações inerente aos projetos sociais voltados à área da 

educação 

Quando questionamos se os entrevistados acreditavam se os projetos sociais voltados à 

área da educação, nas suas respetivas organizações, realmente promoviam transformações, 

as respostas obtidas foram: “O combate às desigualdades sociais, mais do que um ato de 

eficácia administrativa deve constituir-se de uma responsabilidade moral que as 

organizações não podem abdicar”. (Gestor de Projetos da Delta Cafés).  

No negócio financeiro o que vemos muito são todos os tipos de 

desigualdades como, desemprego, falta de oportunidade, etc. Portanto, a 

Fundação Bradesco acredita que enfrentar a questão social é uma questão 

de educação (que deve começar na infância), uma vez que povo instruído 

é povo que luta para alcançar seus objetivos. Essa era a visão do senhor 

Amador Aguiar – nosso presidente. Visão essa que foi abraçada pelo 

atual presidente da Fundação Bradesco, senhor Lázaro de Melo Brandão. 

(Gestor Fundação Bradesco). 

Mudanças ocorridas sobre os investimentos sociais 

Em relação às mudanças ocorridas nas últimas décadas sobre os investimentos sociais das 

organizações brasileiras e portuguesas, ambos foram unânimes em afirmar que “não basta 

cumprir a lei, as organizações perceberam que investir no social pode fazer a diferença e 

que essa atuação traz valorização, uma vez que o mercado atribui valor às organizações 

que são socialmente responsáveis”. 

A visão económica defende que o principal papel das organizações é a obtenção de lucro. 

No entanto, numa visão socioeconómica, é possível verificar que o papel da organização 

também é promover o bem-estar social, visto que, com isso, a organização cumprirá o seu 

papel em termos de responsabilidade social, à medida que ela proporcionar melhoria nas 

condições de vida da comunidade onde está inserida. Portanto, deduz-se que, do ponto de 

vista clássico, a organização é uma entidade geradora de riqueza que existe com a 

finalidade de remunerar os acionistas, em contrapartida, do ponto de vista da 

contemporaneidade, as organizações são vistas como membros de uma sociedade que 
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carece de cuidados constantes. Em Portugal e no Brasil, a responsabilidade social já atingiu 

certo grau de maturidade. “A Responsabilidade Social e a Sustentabilidade não são uma moda, 

não são uma tendência, mas sim uma realidade incontornável.” (Presidente do Conselho da 

Comissão Executiva, 2006, online).  

Projetos realizados no que diz respeito ao social 

Ao questionar sobre quais os projetos foram realizados pelo Grupo Nabeiro no que diz 

respeito a projetos sociais, mais especificamente os projetos voltados à área da educação, 

obtivemos a seguinte resposta: 

Os projetos sociais do Grupo Delta Cafés data de mais de 40 anos e é 

tratada como um património da empresa. O projeto Delta Timor, voltado 

especificamente para área educacional, foi um dos responsáveis para a 

empresa portuguesa obter a certificação de responsabilidade social, 

segundo a norma SA8000. (Gestor de Projetos da Delta Cafés). 

A Fundação Bradesco, desde a sua fundação, empenha-se no desenvolvimento de crianças, 

jovens e adultos no que concerne à educação. Como abordado neste trabalho, a 

organização possui projetos sociais voltados para várias áreas, mas o forte da 

responsabilidade social da organização é a educação, pois, conforme se pode vislumbrar, 

essa era a maior preocupação do seu fundador, Sr. Amador Aguiar “ Primeiramente, foi 

realizado um projeto piloto na cidade de Osasco – sede do Banco Bradesco -  hoje sede da 

Fundação Bradesco, mas atualmente existem escolas em vários estados brasileiros”. 

(Gestor de Projetos da Fundação Bradesco). 

Borella et al. (2012) afirmam que: 

Quando uma empresa busca sua sustentabilidade, as variáveis sociais, 

económicas e ambientais travam uma batalha na busca pelo seu espaço. 

[...] É possível conceber que a partir deste momento, a atividade de uma 

organização pode impactar substancialmente na qualidade de vida de uma 

comunidade [...]. 

Abrangência, objetivos e ações previstas  

A questão da abrangência do projeto social voltado para a área educacional, seu objetivo e 

as ações previstas, também foi colocada, tendo-se obtido a seguinte resposta:  

Após o referendo sobre a independência do país – Timor Leste –, o grupo 

Nabeiro implementou um projeto de responsabilidade social, onde a 

Delta Cafés envia 0,25 euros de cada pacote de café vendido paraTimor. 

Esse valor é destinado à construção de infraestruturas de apoio à 



106 

população, principalmente no que respeita ao fornecimento de 

equipamentos e materiais escolares para escolas primárias, construção de 

ludotecas, melhorias no salário das educadoras e complemento alimentar 

de leite todas as manhãs. O projeto contempla, ainda, ações de 

sensibilização e formação de adultos. (Gestor de Projetos da Delta Cafés). 

Complementando o Gestor de Projetos da Delta Cafés afirma que os “projetos sociais da 

organização fazem parte da sua própria missão. Tratar com a responsabilidade social não é 

só cumprir a lei (reafirma), é fazer muito mais que isso, é atuar junto à comunidade 

transformando-os em parceiros”. 

Em relação à mesma pergunta o Gestor de projetos da Fundação Bradesco respondeu que: 

Acreditamos que o verdadeiro objetivo dos projetos sociais da Fundação 

Bradesco, principalmente aqueles voltados para a educação, é garantir aos 

jovens que lhes é permitido sonhar, que com a educação é possível mudar 

seu status quo43 provocando transformações sociais. (Gestor de Projetos 

da Fundação Bradesco). 

Expectativas face às diversas “formas de negócios sociais” 

Foi, também, interrogado sobre o que esperam das diversas “formas de negócios sociais”. 

A esse respeito, os Gestores de Projetos da Delta Cafés e da Fundação Bradesco, assim se 

manifestaram, respectivamente: 

Acreditamos que a premissa de toda organização é criar excelência e 

maximizar a eficiência do negócio. Do mesmo modo, acreditamos que 

investidores, acionistas, comunidade e demais stakeholders devem 

concordar que o retorno, dependendo da natureza do “negócio social”, é 

limitado e, por vezes, pode se constituir numa percentagem minúscula, o 

que não invalida o projeto, uma vez que empresas socialmente 

responsáveis se valorizam mais rapidamente e enfrentam melhor os 

períodos de crise. (Gestor de Projetos da Delta Cafés) 

 

Empresas que respeitam e investem em “negócios sociais” ganham 

reputação, são vistas como empresas que se preocupam com a sociedade, 

em nosso caso, somos uma empresa que se antecipou à legislação, temos 

compromissos éticos, pois nossos projetos são claros e explícitos, 

coerentes com as necessidades da realidade brasileira. O que se espera 

que aconteça como resultado de nossa ação é o que já acontece há muito 

tempo, ou seja, elementos humanos que faziam parte de uma camada da 

população menos favorecida, hoje muitos fazem parte de uma classe 

privilegiada com oportunidades dignas de trabalho e geração de renda. 

(Gestor de Projetos da Fundação Bradesco) 

                                                 
43 Status quo (da frase completa in status quo res erant ante bellum) é uma expressão latina que designa o estado atual 

das coisas, seja em que momento for. Disponível em: http://dictionary.reference.com/browse/status+quo. 

http://dictionary.reference.com/browse/status+quo
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Lidar com os problemas sociais de forma frontal, segundo o Gestor de Projetos da Delta 

Cafés, “é se comprometer, é ser eficiente, é permitir que a essência de tudo resida naquilo 

que se está fazendo, que quando se quer, tudo é possível, até viver num mundo livre de 

ignorância e pobreza”. 

A Delta café prima, também, por uma gestão de criação de capital económico, mas 

valorizando, sobretudo, o capital humano, o conhecimento, o social e o ambiental, levando 

com isso, o desenvolvimento económico e social às comunidades onde está inserida, 

atendendo às exigências presentes e resguardando necessidades futuras. 

Analisando que existe a oportunidade de crescimento podemos concluir que é 

responsabilidade de todos – e em especial das organizações, neste estudo –, construir uma 

agenda de sustentabilidade e, sobretudo, desenvolver a consciência dos consumidores de 

que crescimento a qualquer custo não é viável. 

O crescimento competitivo é fundamental, mas crucial também é consciencializar as 

pessoas de que a realização de pequenas ações pode fazer a diferença. O que se percebe é 

que os consumidores estão mais exigentes, muitos preferem comprar e, às vezes, até pagar 

mais caro, por produtos de organização que possuem compromissos com a 

responsabilidade social. Pesquisa44 demonstra que 74% dos brasileiros estão dispostos a 

comprar produtos de empresas com programas sustentáveis e aproximadamente 46% estão 

dispostos a pagar mais por produtos e serviços oriundos dessas empresas, ao passo que os 

índices encontrados na Europa e na América do Norte, que tem em média 32% e 35%, 

aproximadamente. 

A esse propósito, foi-nos dito: “O resultado de um projeto social é o benefício social que 

ele proporciona. É nesses termos que ele deve ser medido, não somente em termos de 

benefícios para a imagem da empresa”. (Gestor de Projetos da Fundação Bradesco) 

Complementando esta ideia, o Gestor de Projetos da Fundação Bradesco afirma que; 

                                                 
44 A Pesquisa Global sobre Responsabilidade Social Corporativa da Nielsen foi conduzida de 31 de agosto a 16 de 

setembro de 2011 e entrevistou mais de 28.000 consumidores com acesso à Internet em 56 países na Ásia-Pacífico, 

Europa, América Latina, Oriente Médio, África e América do Norte. A amostra possui quotas de faixas etárias e sexo 

para cada país com base no número de internautas e é ponderada para ser representativa dos consumidores com acesso à 

Internet, tendo uma margem de erro máxima de ±0,6%. Esta pesquisa da Nielsen se baseia apenas no comportamento de 

entrevistados com acesso à Internet. As taxas de penetração de Internet variam por país. A Nielsen utiliza um reporte 

padrão mínimo de 60 por cento da penetração de Internet ou uma população de no mínimo 10 milhões de usuários de 

Internet para que o país seja incluído na pesquisa. Disponível em http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2012/74-dos-

brasileiros-estao-dispostos-a-comprar-produtos-de-empresas-com-programas-sustentaveis.html  
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Por ser uma instituição financeira – Banco –, acreditamos que gerenciar 

projetos sociais é uma responsabilidade ampliada, pois somos vistos 

como empresa que visa ao lucro máximo. Pensando nessa possibilidade, 

ou seja, ser desacreditado quanto à sinceridade da missão que se 

pretendia alcançar (preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho), 

é que o senhor Amador Aguiar, presidente do Banco Bradesco, fez da 

Fundação Bradesco sócia majoritária, dando a mesma 51% das ações do 

banco, buscando, com isso, garantir que seus projetos tivessem 

continuidade, mesmo com sua ausência. 

Dificuldades na implementação dos projetos sociais voltados à área educacional 

Foi realizada uma questão sobre as dificuldades encontradas para a implantação dos 

projetos sociais voltados a área educacional. Neste âmbito, tanto o Gestor da Delta Cafés 

como o Gestor da Fundação Bradesco afirmaram que: 

1. Uma parcela da população ainda vê a implantação de (ou desenvolvimento de) 

projetos sociais como uma estratégia organizacional, portanto, é necessário todo um 

trabalho de consciencialização dos benefícios do projeto, independente se eles vão 

ou não agregar valor à marca. 

2. A auto sustentação dos projetos foi outro fator elencado pelos mesmos, dado ao 

número expressivo de pessoas que o projeto (educacional) abrange. 

3. Trabalhar o púbico interno, desenvolver o que eles denominarão de “vocação 

social”. 

4. Como último fator foi colocado o preconceito que existe por parte de quem recebe 

o benefício, alguns ainda sente-se diferenciados. 

Motivações inerentes à implementação de projetos sociais 

Uma outra questão relaciona-se com quais os motivos que levaram à implantação dos 

projetos sociais, mais especificamente os voltados à área educacional. Para responder este 

questionamento, a Fundação Bradesco cedeu o “Livreto Voluntariado Educativo na 

Fundação Bradesco” afirmando que a melhor resposta estaria contida ali, bastava que a 

investigadora lesse a introdução (s/d, p.5). Realmente a resposta encontra-se neste livreto, 

essa e muitas outras, mas o que queríamos saber era sobre o motivo que levou à 

implantação de projetos voltados à área educacional. 

O projeto social da Fundação Bradesco, centrado na educação procura a inclusão e o 

desenvolvimento de valores. “Por essa razão, envolve os jovens e a comunidade em ações 
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que tornem melhor o meio em que vivem, transformando-os em protagonistas das 

mudanças que elevam a qualidade de vida das pessoas” 

Complementando: 

Em consonância com a filosofia institucional, a Educação Básica tem o 

objetivo de ampliar o universo cultural dos alunos como instrumento para 

o efetivo exercício da cidadania. Portanto, a proposta pedagógica é 

voltada ao desenvolvimento da capacidade criativa, de liderança e de 

desenvolvimento das potencialidades. Os alunos são estimulados a 

participar da vida social e histórica, atuando de forma dialética no mundo 

contemporâneo como sujeitos políticos e produtivos. (s/d, p. 5) 

Em relação à Delta Cafés obtivemos como resposta que o que precisássemos saber sobre o 

tema estaria disponível no sitio da empresa, bem como no relatório de sustentabilidade. A 

fim de adequar a resposta ao nosso questionamento foram parafraseadas tanto as 

informações contidas no endereço eletrónico, como as contidas no relatório de 

sustentabilidade, conforme segue: 

Na Delta Cafés, temos construído os nossos compromissos com a 

participação dos parceiros interessados, originando um processo 

transformacional. O nosso projecto do Centro Educativo Alice Nabeiro, é 

um exemplo e a sua continuidade uma certeza. Com ele procuramos 

fomentar um espírito de empreendedorismo nas crianças de Campo Maior 

e dissiminá-lo juntos dos professores e educadores a nível nacional. Em 

tempos de desafio permanente e com o mais difícil ambiente macro-

económico das últimas décadas, conseguimos atingir os compromissos 

que nos propusemos. Podemos dizer com confiança que a Delta Cafés 

continua a desenvolver um modelo de negócio assente numa plataforma 

sustentável de crescimento (Ivan Nabeiro Crato. Relatório de 

sustentabilidade, 2011, p. 63). 

O Centro Educativo Alice Nabeiro, citado por Crato (2011) tem como premissa apostar na 

formação integrada e alargada das crianças através de projetos e experiências inovadoras, 

desenvolvendo om espírito empreendedor, tendo como base a importância que as crianças 

assumem na construção de um futuro mais justo. 

O Centro Educativo Alice Nabeiro tem por finalidade contribuir para que 

seja facultado às crianças e jovens das comunidades um programa 

educativo-cultural integral que cubra a totalidade do leque de 

necessidades de formação e vectores vocacionais do universo de 

educandos a que se dirige. Este espaço, com capacidade para 115 crianças 

dos 3 aos 12 anos, visa criar na próxima geração um leque de futuros 

empreendedores responsáveis. Para além do mais, a criação do centro 
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potencializa o equilíbrio da vida familiar e profissional dos colaboradores 

do Grupo Nabeiro45.  

Em relação ao projeto “Um café por Timor” a resposta que recebemos foi que “Esta 

iniciativa permitiu construir infraestruturas de apoio à população, bem como propiciou a 

oportunidade de fornecer equipamentos e materiais às escolas primárias, o que culminou à 

empresa a obtenção da certificação nacional em Responsabilidade Social de acordo com a 

norma SA8000” (Gestor de projetos). 

Complementando o exposto, Conceição Zagalo – Presidente do GRACE (in Relatório de 

Sustentabilidade, 2011, p. 57) afirma que “[...] a Delta Cafés é a prova provada de que 

quando os negócios saem do peito de Pessoas que se preocupam com as pessoas, o 

resultado só pode mesmo ser o sucesso”. 

As carências abrangidas foram baseadas nas argúcias de como alguém percebe um 

problema, o avalia e toma uma iniciativa. Rui Nabeiro e Amador Aguiar perceberam a 

necessidade das comunidades onde estão inseridas as suas organizações como uma 

oportunidade para as ajudar e o ato adotado foi a criação de projetos sociais apropriados 

para gerar o desenvolvimento das condições de vida. 

                                                 
45 Disponível em (http://www.delta-cafes.com/br/sustentabilidade/responsabilidade-social/projetos-de-responsabilidade-
social).  
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5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES  

Como culminar do trabalho realizado, neste capítulo final, apresentamos alguns 

comentários finais sobre o trabalho realizado, com ênfase no problema, objetivos, questões 

de investigação propostos, tendo em atenção a revisão de literatura e os resultados 

empíricos obtidos. De seguida, descrevemos algumas das contribuições deste trabalho e, 

finalmente, apresentamos limitações inerentes a este estudo e propostas para investigações 

futuras. 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No seu livro “Abundance: The Future Is Better Than You Think", Diamandis e Kotler 

(2012) referem que a responsabilidade social das organizações surgiu como um apelo para 

a construção de um mundo melhor, sendo esse o maior desafio da humanidade, pois há que 

se garantir alimentação, água e abrigo, bem como o acesso à energia e, principalmente, às 

oportunidades educacionais. Além disso, é crucial garantir um mundo com liberdade e 

cuidados com a saúde a todos os que habitam o planeta, uma vez que a globalização e a 

responsabilidade social estão inseridas num contexto maior que as questões ambientais, ou 

seja, proteção ao meio ambiente. 

No livro “Era da Incerteza”, conforme preconiza Galbraith (1982), a analogia entre capital 

versus trabalho tende a tornar-se bastante incerta, uma vez que gestores com visão de 

futuro como Rui Nabeiro e Amador Aguiar, concebem, ainda no início do século passado, 

a importância da empresa estar envolvida com os destinos da comunidade. 

Iniciámos este trabalho com uma revisão da literatura sobre marketing social, o que levou à 

responsabilidade social. Com base naquilo que conseguimos pesquisar, pudemos concluir 

que uma pequena parte dessa literatura parece estar centrada na temática sobre o marketing 

social, associada a projetos sociais. O que observamos é que os estudos focalizados nessa 

área se inserem dentro de um contexto focado no processo de estratégias de marketing 

voltadas à obtenção de promoções e vantagens (Vieira et al., 2002). 

O austríaco radicado nos Estados Unidos, Peter Drucker, numa entrevista publicada na 

revista Veja.com - Guia para fazer o Bem (2001), esclarece que as organizações, no seu 

processo de amadurecimento, não podem pensar somente na taxa de retorno do 

investimento, mas sim em valores mais complexos, como o bem-estar dos funcionários e 
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da comunidade. Este estudioso completa afirmando que esses são valores indispensáveis 

para quem quer sobressair-se num mercado tão competitivo e seletivo.  

Para estabelecer e desenvolver um modelo teórico-operacional, o marketing social 

apropria-se das informações e processos mercadológicos, adaptando-os e colocando-os a 

serviço da ascensão e comunicação das inovações sociais, da ampliação e comodidade 

social. Apoiados na responsabilidade social aliada ao principio da ética, o marketing social 

é um extraordinário instrumento mercadológico, pois por meio dessa ferramenta se 

consegue alterar a conduta por parte da empresa de forma a melhorar, sobremaneira, o 

bem–estar comum a todos. 

Apoiados nas afirmações de Drucker (2001), Andreasen (2002), Carroll, (1999, 2008), 

Azevedo, (2009), Backman, (1975), Fedato, (2005), Maignan e Ferrel (2004), Gonçalves 

(2011) e Levy (1993, apud Canesqui & Barsaglini, 2012), o que se percebeu na literatura, é 

que a discussão sobre o incremento de ações sociais por parte de empresas, tem estado 

atrelada à concepção de marketing social como busca de resolução de problemas sociais e 

incentivo à mudança de comportamento da população, uma vez que a responsabilidade 

social descobre no marketing aportes valiosos para a realização de seus projetos, mesmo 

que na área educacional ainda, segundo a visão de Gonçalves (2011) e Levy (1993, apud 

Canesqui & Barsaglini, 2012), seja escassa. 

 Este trabalho de investigação teve como objetivo principal compreender as reais 

motivações dos mentores de ideais de ações sociais, bem como explorar as relações entre a 

utilização de instrumentos de marketing social, apoiados em ações de responsabilidade 

social, e a consolidação das marcas. Foram estabelecidas três questões de investigação, 

sendo importante, nesta fase, explorarmos as conclusões a elas associadas. 

Na primeira questão procuramos conhecer a real finalidade subjacente à utilização do 

marketing social por parte das organizações investigadas. Assim, procuramos compreender 

as motivações dos mentores que utilizam o marketing social nas suas organizações, 

explorando analogias entre os fundadores das organizações, em termos dos seus sonhos, 

desejos e anseios ao procurarem proporcionar um diferencial para a sociedade.  

 Neste âmbito, considerando o facto de as duas organizações empresarias investigadas 

terem como foco de maior atenção a educação de crianças, jovens e adultos, a resposta à 

primeira questão de investigação parece-nos evidente, ou seja, os projetos desenvolvidos 
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pelas organizações têm como pressuposto proporcionar aos beneficiários  uma formação 

voltada à realidade em que vivem, mas, ao mesmo tempo, procurando torná-los pessoas 

independentes, que operam e colaboram entre si, fortalecendo ideias e posicionamentos, o 

que leva ao comprometimento com a formação de cidadãos e a constituição de uma 

sociedade mais justa, onde preponderam as relações de solidariedade e igualdade.  

 

Na segunda questão procuramos perceber se existem diferenças entre os projetos sociais 

desenvolvidos por uma organização genuinamente brasileira e outra genuinamente 

portuguesa, por se tratar de culturas diferentes. Podemos concluir que as organizações 

analisadas apresentam uma semelhança quanto aos projetos sociais no que respeita ao 

tratamento que é dado ao meio ambiente, aos clientes, internos e externos, aos 

fornecedores e à comunidade onde estão inseridas. De modo geral, independentemente do 

país ou do grau de necessidade existente, as organizações veem buscando cada vez mais 

informações sobre práticas sociais, trazendo-as para o seu dia a dia, o que culmina no 

surgimento de parcerias cujo intuito é o de unir forças bem como trocar conhecimento para 

amenizar os impactos sociais existentes como tentativa de se manterem mais próximas do 

seu consumidor e, ao mesmo tempo, trazendo para sua marca valores éticos (Sousa, 2010). 

Na terceira questão de investigação indagamos se existem relacionamentos entre a 

utilização do marketing social por parte das organizações e a consolidação das suas 

marcas. Neste âmbito, a conclusão geral a que chegámos é a que, apesar de ser ideológica a 

posição do Comendador Rui Nabeiro no que tange à educação, a empresa Delta Cafés 

também o faz para agregar valor à marca. Pringle e Thompson (2000) defendem, 

entretanto, que não é errado a organização aliar a satisfação das necessidades dos seus 

clientes ao seu interesse social, desde que o faça correta e coerente, com benefícios reais 

para a comunidade. O oportunismo é percebido quando a ação não é eficiente e não gera os 

resultados divulgados, o que não ocorre com o projeto “Um café por Timor”. 

Em contrapartida, percebemos que a ideologia é a maior vertente das ações de marketing 

social da Fundação Bradesco, uma vez que, como vimos, a Fundação foi criada em 1956. 

Desse modo, conforme esclarece Chiavenato (2005), Amador Aguiar teria tido “um 

comportamento proativo e antecipatório” uma vez que a primeira escola da Fundação 

Bradesco data de 29 de junho de 1962, na Cidade de Deus - Osasco/SP, com 300 alunos e 
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sete professores, ou seja, ele criou projetos educacionais muito antes da popularização do 

conceito de responsabilidade social no Brasil46. 

O projeto social voltado para a educação implantado pela Fundação Bradesco é um dos 

mais antigos do Brasil, e continua em atividade crescente, possuindo atualmente 40 escolas 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Amador Aguiar percebeu que era 

necessário, não só oferecer escolas para as comunidades residentes no ambiente da 

organização mas, também, proporcionar alternativas de integração tendo em conta as 

características e necessidades de cada região dada à peculiaridade do local. 

O desenvolvimento das habilidades necessárias ao mundo do trabalho é uma premissa que 

visa assegurar a empregabilidade dos indivíduos, e essa questão sempre foi inerente aos 

olhos dos precursores dos projetos sociais das organizações pesquisadas. Tanto Rui 

Nabeiro quanto Amador Aguiar, consideram que a educação e os recursos tecnológicos 

modernos, associados às características de cada região, tornam o ensino compatível com as 

necessidades do mundo contemporâneo, pois, promover a educação das pessoas faz parte 

da essência da Delta Cafés e da Fundação Bradesco. 

Percebemos, também, que por meio de políticas e práticas, as organizações definem 

projetos sociais como o desenvolvimento de relações de confiança com os consumidores, 

cujo objetivo é trazer benefícios para toda a cadeia de valor. Entretanto, Denise Aguiar, 

diretora-adjunta da Fundação Bradesco, afirma que, ao longo dos mais de cinquenta anos 

de existência da Fundação Bradesco, foi preciso aprender a superar desafios no que 

concerne à educação e que também “aprendeu a divulgar melhor seus projetos” (grifo 

nosso), pois "Em várias localidades, já enfrentamos a situação de poucos acreditarem que a 

escola seria de graça” (Cerqueira, 2009). Ora, apesar de ficar confirmada a ideologia do 

precursor dos projetos sociais da Fundação Bradesco, Amador Aguiar, fica claro também 

que essa divulgação agrega valor à marca, pois a Fundação Bradesco, assim como a Delta 

Cafés, utiliza o marketing social com a finalidade de consolidação da sua marca, mesmo 

esta não sendo a principal vertente dos seus projetos sociais. 

Em resposta ao problema de investigação colocado (As organizações utilizam o marketing 

social apenas como uma estratégia competitiva e de consolidação de marcas ou existe, 

subjacente à sua utilização, algum idealismo dos mentores dessas organizações?), podemos 

                                                 
46 Foi após 1971, que  Kotler e Zaltman utilizaram o termo “marketing social”, que passou a ser relacionado com a 

mudança social associada à implementação de projetos e à implantação de programas, cuja finalidade seria a 

consolidação da aceitação de uma ideia ou de uma prática social em grupos escolhidos como alvos. 
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dizer que no que tange as organizações pesquisadas a conclusão a que se chega é que existe 

sim o idealismo dos seus mentores, ou seja, há o desejo de os mentores de projetos sociais 

estarem a proporcionar uma melhor qualidade de vida àqueles que, de alguma maneira, 

fazem parte da sua história. Tanto Rui Nabeiro e como Amador Aguiar perceberam a 

necessidade das comunidades onde estão inseridas as suas organizações como uma 

oportunidade para as ajudar e o ato adotado foi a criação de projetos sociais apropriados 

para gerar o desenvolvimento das condições de vida.  

5.2. CONTRIBUTOS, LIMITAÇÕES E PROPOSTAS PARA ESTUDOS FUTUROS  

O propósito deste trabalho foi contribuir para uma reflexão sobre o conhecimento do 

marketing social, adotando uma classificação ideológica no que se refere a projetos sociais. 

Ainda que os académicos de marketing não abordem os projetos sociais como ideologia, 

por meio deste estudo, esperamos ter contribuído com o intuito de se confrontar os desafios 

relativos ao comportamento ético das organizações e a responsabilidade social exercida. 

O debate sobre as teorias de marketing tem aparecido com mais frequência em virtude das 

mudanças sociais e económicas surgidas nas últimas décadas. Portanto, este trabalho tem 

como contributo fortalecer a racionalidade do poder do marketing, mas deixando de divisa-

lo apenas como uma ferramenta onipotente que visa à maximização do lucro na 

organização, sobretudo analisando-o sobre outros paradigmas, ou seja, tentando identificar 

o significado das ações humanas, as ideologias.  

Acreditamos que essa interpretação da realidade humana visualizada pelas organizações, 

pode fazer do marketing algo encantador que procura interpretar as necessidades humanas, 

abarcando um conhecimento que contribua para uma reflexão da sociedade em que 

vivemos. Portanto, esperamos que as organizações, seja para agregar valor à marca, seja 

por ideologia, sejam capazes de reconhecer o impacto positivo que investir em educação 

provoca em uma comunidade, e até mesmo em um país, pois 

Independentemente do facto de lutar pelos direitos humanos ou dos 

animais, trabalhar com pobres que têm problemas de visão ou doenças 

mentais, desafiar o governo devido a erros locais ou globais, procurar 

aliviar o fardo dos que vivem na pobreza, batalhar para garantir água, 

cuidados de saúde ou educação para aqueles que precisam, as empresas 

devem ter em mente que são fazedoras da mudança e, portanto, parte da 

teia e da trama da mudança social. (Brilliant, 2013) 
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Para tanto reforçamos que a continuação da pesquisa envolvendo um conjunto maior de 

organizações que realizem atividades sociais e que tenham como pressuposto valores 

ideológicos, e não somente a utilização de projetos sociais como forma de agregação de 

valor às marcas, será de grande valia para a literatura.  Assim, acreditamos que será 

possível a construção de uma teoria adequada em termos de informações e análise das 

perceções, uma vez que pessoas como o Comendador Rui Nabeiro e o empresário Amador 

Aguiar não procuram levar atrás de si dezenas, ou centenas, quem sabe até milhares de 

organizações, sua intenção foi criar um tipo de mudança social que fosse passível de ser 

ampliada, pois o que separa o bom do ótimo são as intenções que promovem verdadeiras 

transformações. 

Por se tratar de um estudo de caso, a limitação da pesquisa reside no facto de não ser 

possível generalizar estatisticamente os resultados obtidos para outras organizações que 

competem nos mesmos setores, ou ainda para segmentos e setores diferentes. 

Ironicamente, tendo em vista os projetos e as organizações analisadas terem como 

retaguarda a ideologia de seus mentores, a nossa maior dificuldade foi em obter 

informações detalhadas sobre as atividades sociais desenvolvidas e os investimentos, bem 

como a não permissão para entrevistas com o público-alvo dos projetos. 

Podemos dizer que os conceitos de marketing social definem as ações da Fundação 

Bradesco, uma vez que a mesma se inicia como uma verdadeira história de vida, pois a 

visão de Amador Aguiar em 1956, ao criá-la, tinha como premissa proporcionar educação 

e profissionalização a crianças, jovens e adultos carentes nesta área. Tais premissas 

também são verdadeiras em relação ao Comendador Rui Nabeiro que, com seus projetos 

sociais, principalmente no que tange à educação, procura incutir na mente de seus 

consumidores o compromisso de todos quanto à preparação do futuro de crianças carentes. 

O que pudemos perceber é que para garantir maior coerência ao projeto social das 

organizações envolvidas na investigação, o respeito pela cultura e posição de cada um dos 

atores envolvidos é um compromisso do grupo com os objetivos estabelecidos pelo 

projeto, uma vez que, no que tange as medidas tomadas pelas organizações em relação ao 

item educação foram específicas, explícitas e objetivas, ou seja, melhorar a qualidade de 

vida de uma comunidade. 

Espera-se que o este trabalho de investigação colabore para futuros estudos no campo da 

gestão, em especial, no estudo da ideologia de mentores de projetos sociais. Recomenda-

se, para próximas investigações ampliar o número de empresas investigadas, o 

envolvimento de todos os beneficiados pelos projetos sociais, o que exige instrumentos de 

investigação mais aprofundados. 
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Urge, porém, elucidar que este trabalho de investigação possui uma temática muito vasta e 

não foi intenção desta pesquisadora esgotá-la no presente estudo, uma vez que o mesmo 

limitou-se à análise das formas como estão inseridos na sociedade os projetos sociais 

desenvolvidos pelas organizações Delta Cafés - Pt e Fundação Bradesco - Br e suas 

conclusões não podem ser estendidas a outras organizações.  

 

 



118 

 



119 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Abroms, L. and Maibach, E. (2008), “The effectiveness of Mass Communication to 

Change. Public Behavior” Annual Review of Public Health, 29: 219-34. 

Andreasen, Alan R (organizador). (2002).  Ética e Marketing Social: como conciliar os 

interesses do cliente, da empresa e da sociedade numa ação de marketing. São 

Paulo: Futura. 

Anheier, Helmut K. Studying. (2006), Nonprofit organizations (chapter 1). In: Nonprofit 

Organizations: Theory, management, policy. Routldge, 2006.  

Azevedo, Marco Antônio de. (2004). Informação e interpretação: uma leitura teórico-

metodológica. Perspect. ciênc. inf., Belo Horizonte, v.9 n.2, p. 122-133, jul./dez. 

Azevedo, Vilma. (2009), A Responsabilidade Social das Empresas: O Caso Delta Cafés. 

Dissertação de mestrado em Marketing. Faculdade de Economia - Universidade do 

Algarve. Algarve. Pt. Disponível em: www.scribd.com/doc/.../Resp-Social-Das-

Empresas-Caso-Delta. Acesso em 11de agosto de 2010. 

Backman, J. (1975), Social responsability and accontability. New York: New York - 

University Press . 

Barañano, A. M. (2004), Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão: Manual de apoio 

à realização de trabalhos de investigação, Lisboa: Edições Sílabo. 

Bardin, Laurence. (2002), Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto 

Pinheiro. Lisboa: Edições 70. 

Barone, Michael J.; Normanb, Andrew T.; Miyazaki, Anthony D. (2007), Consumer 

response to retailer use of cause-related marketing: Is more fit better? Journal of 

Retailing 83 - 437–445. 

Barros, Teresa Margarida de Oliveira. (2008), A divulgação de informação sobre 

responsabilidade social nas páginas web das empresas portuguesas: uma análise 

exploratória. Tese de Mestrado em Contabilidade. Faculdade de Economia. 

Universidade do Porto. 

Bell, J. (1993). Como Realizar um Projeto de Investigação. Lisboa: Gradiva. 

Bennett, Rebekanh Russell; Previte, Josephine:  Zainuddin, Nadia. (2009), Conceptualising 

value creation for social change management. Australasian Marketing Journal. 

Clayton: Vol. 17, Iss. 4; pg. 211, 8 pgs. 

Bianchi, Márcia. (2005), A Controladoria como um Mecanismo Interno de Governança 

Corporativa e de Redução dos Conflitos de Interesse entre Principal e Agente.  

Dissertação (Mestrado em Contabilidade) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

São Leopoldo/RS. 



120 

Borella, Ilde et al. (2012). Ética ambiental na Responsabilidade social Corporativa para o 

Desenvolvimento sustentável. In VIII Congresso Nacional de Excelência em 

Gestão. Disponível em: 

http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg8/anais/T12_0480_2

839.pdf. Acesso em 07 de outubro de 2012. 

Boyle, Dominic; Proctor, Tony. (2009), The nature, role and value of marketing within the 

road safety team in a City Council: A social marketing approach. The current issue 

and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/0140-

9174.htm. 

Bradesco, F. (s.d.). www.fb.org.br/Institucional/FundacaoBradesco/Nossahistoria. Acesso 

em 14 de agosto de 2010. 

Brilliant, Larry.  (2013). Stanford Social Innovation - Review. 10th Anniversary Essays.  

Nonprofit Management Institute. Stanford.  

Buss, Paulo Marchiori. (2000). Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde 

Coletiva, 5(1), 163-177. Recuperado em 18 de outubro de 2014, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232000000100014&lng=pt&tlng=pt. 10.1590/S1413-81232000000100014. 

Campos, Claudinei José Gomes. (2004). Método de análise de conteúdo: ferramenta para 

a análise de dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm, Brasília 

(DF) 2004 set/out; 57(5): 611-4. 

Canesqui, Ana Maria e Barsaglini, Reni Aparecida. (2012).  Apoio social, e Saúde:. pontos 

de vista das Ciências Sociais e Humanas.  saúde coletiva [online]. vol.17, n.5, pp 

1103-1114.ISSN 1413-8123. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000500002 

Carroll, Archie B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional 

Construct. Business Society 268. DOI: 10.1177/000765039903800303 38: The 

online version of this article can be found at: Disponível em 

http://bas.sagepub.com/content/38/3/268. Acesso em 04 de março de 2011. 

Carroll, Archie B. (2008), Função Social da Empresa. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DbfZO2vyqGk:pt.shvoong

.com/1aw-and-politics.  Acesso em 07 de setembro de 2011.  

Casaqui, Vander.  Ideologia do empreendedorismo social: representações do trabalho em 

tempos de crise do Estado Social português. (2014) Revista: R u M Res, número 

16, volume 8,  julho - dezembro 2014. 

Cerqueira, Patrícia. (2009), Fundação Bradesco aposta no tradicional para melhorar 

Educação. Disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/fundacao-bradesco-478094.shtml. 

Acesso em 06 de dezembro de 2012. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Alcino. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2002. 

http://bas.sagepub.com/content/38/3/268.%20Acesso%20em%2004%20de%20março%20de%202011


121 

Chance, Z., Deshpandré, R. (2009), “Putting Patients First”, Journal of Macromarketing, 

29 (3): 220-232. 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Comissão de Estudos de 

Responsabilidade Social. (2009), Demonstração da Responsabilidade Social. Porto 

Alegre-RS: CRCRS. 

Corrêa, P. S. A. e Vieira, F. G. D. (2005), A escolha da causa no marketing social 

corporativo. In: Caderno de Administração. v. 1, n.2, p. 3-13, jul/dez.  

Corrêa, Patrícia Soares Aline. (2007), Marketing social corporativo e identidade 

corporativa na perspectiva do gestor: um estudo multicasos na indústria 

alimentícia do Paraná. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Administração – Mestrado da Universidade Estadual de Maringá e 

Universidade Estadual de Londrina. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 09 de fevereiro de 2011. 

Cui, Yanli et al. (2003), Cause-related marketing: How generation Y responds. 

International Journal of Retail & Distribution Management. Bradford: Vol. 31, Iss. 

6/7; pg. 310, 11 pgs.  Disponível: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=373723271&sid=5&Fmt=4&clientId=8646&

RQT=309&VName=PQD. Acesso em: 11de agosto de 2010. 

Dann, Stephen. (2009), Redefining social marketing with contemporary commercial 

marketing definitions. In: Journal of Business Research 63 (2010): 147–153. 

Delta Café. (2012), História da Delta Cafés. Disponível em: 

http://www.deltacafes.com.br/produtos_historia.php. Acesso em 24 de outubro de 

2011. 

Diamandis, Peter e Kotler, Steven.  (2012), Abundance: The Future is Better Than You 

Think. New York: Free Press. 

Domeneghetti, Daniel. A Ideologia no Fundamento do Marketing e do Branding. (2012). 

Disponivel em http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-ideologia-

no-fundamento-do-marketing-e-do-branding/66722/ Acesso em 04 dez 2015 

Drucker, Peter Ferdinand. (1999). Sociedade Pós Capitalista. São Paulo: Pioneira. 

Duarte, Teresa. (2009). A possibilidade da investigação a 3: reflexões sobre triangulação 

metodológica. (2009). CIES e-Working Paper nº 60. Lisboa, Portugal. 

Durif, Fabien: Graf Raoul, Hamel, Audrey, Labbe, Antoine, Nadeau,  Anne-Marie. (2008). 

Ethicsin marketing: ideology or strategic philanthropy? The case of American 

Apparel.Innovative Marketing, Volume 4, Issue 2. 

Especial PME Veja.com: (2001), Guia para fazer o bem. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/tema/pme. Acesso em 30 de outubro de 2011. 

Fachin, Odila. (2006), Fundamentos de Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva. 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-ideologia-no-fundamento-do-marketing-e-do-branding/66722/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-ideologia-no-fundamento-do-marketing-e-do-branding/66722/


122 

Fedato, Maria Cristina Lopes. (2005), Responsabilidade social corporativa: beneficio 

social ou vantagem competitiva? Um estudo das estratégias de atuação social 

empresarial e sua avaliação de resultado. Dissertação de Mestrado apresentado a 

USP-Faculdade Economia, administração e contabilidade. 

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 

revista e atualizada do Aurélio Século XXI. 3 ed. Curitiba/Pr: Positivo, 2004. 

Fonseca, Claudia. (2007), Educar para o futuro: Fundação Bradesco 50 anos 1965-2006. 

São Paulo: Museu Pessoa. 

Fontes, Miguel. (2001). Marketing social revisitado – novos paradigmas do mercado 

social. Florianópolis: Cidade Futura. 

Fontes, Miguel. (2011), Tendências do Mercado Social na próxima década. Por John 

Snow em Jan.10, 2011, Categoria marketing social. Disponivel em: 

http://www.johnsnow.com.br/  Acesso em 05 de agosto de 2011. 

Fundação Bradesco. (2010), Relatório Anual. São Paulo. Ipsis. 

Fundação Bradesco. (2012), Nossa história. Disponível em <http://www.fb.org.br/>. 

Acesso em 05 de dezembro de 2012. 

Galbraith, John Kenneth. (1982) A Era da Incerteza. 4. ed. Tradução F.R. Nickelsen 

Pellegrini.São Paulo: Pioneira 

Gil, Antonio Carlos. (2002), Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2002.  

Godinho, Regiane de Fátima. (2011). A influência do líder na motivação dos funcionários 

e no alcance de metas organizacionais. Monografia apresentada ao curso de 

especialização – programa de pós-graduação em administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, como requisito para obtenção do titulo de 

especialista em Negócios Financeiros. Porto Alegre. RS 

Godoy, Arilda Schmidt (1995). Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades. 

RAE-Revista de Administração de Empresas, 35(2), 57-63. 

Gomes, Isabela Motta. (2005), Manual Como Elaborar um Plano de Marketing. Belo 

Horizonte: SEBRAE/MG,  

Grier, Sonya; Bryant (2005), Social marketing in public health. Annual Review of Public. 

Health; 26, Research Library, pg. 319 

Guarido, Maria Cristina Meloni Guarido. (2005), Manual de elaboração de trabalhos 

acadêmicos. São Paulo: Viena. 

Guimarães Filho, et al. (2008), Determinantes da Responsabilidade Social Corporativa no 

Setor Bancário. IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Disponível em: 

http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/T7_0060_02

28.pdf 

http://www.johnsnow.com.br/blog/?p=438
http://www.johnsnow.com.br/blog/?author=5
http://www.johnsnow.com.br/blog/?author=5
http://www.johnsnow.com.br/blog/?cat=78


123 

Guterres, António. (2010), Restaurando a esperança, reconstruindo vidas. Alto Comissário 

das Nações Unidas para Refugiados, 2010. Disponível em: 

<http://www.refugiados.net/_novosite/restaurar_a_esperanca.html>. Acesso em 26 

de outubro de 2012. 

 II Conferência Internacional Alentejo. (2007), A água por um Guadiana Sustentável. 

Disponível em http://ciaa.adpmweb.org. Acesso em 20 de fevereiro de 2011 . 

ISO 26000 (2011), Disponível em http://uniethos.tempsite.ws/iso26000/iso-26000-o-que-

e/a-norma-iso-26000. Acesso em 23 de maio de 2011. 

Kotler, P.; Lee, N. (2008), Social marketing: influencing behaviors for good. 3.ed. 

Thousand Oaks: Sage. 

Kotler, P.; Zaltman, G. (1971).  Social marketing: an approach to planned social change. 

Journal of Marketing, v.35, n.3, p.3-12, july.  

Kotler, Philip & Roberto, Eduardo L. (1992). Marketing social: estratégias para alterar o 

comportamento público. Rio de Janeiro: Campus. 

Kotler, Philip (2000), Administração de Marketing: a edição do Novo Milênio. Tradução 

de Bazan Tecnologia e lingüística. São Paulo: Printice Hall,. 

Kotler, Philip (2003), Marketing de A a Z: 80 Conceitos que Todo Profissional Deve 

Saber. 3 ed. São Paulo: Campus. 

Kotler, Philip (2006), Concepts (chapter 3). In: Nonprofit Organizations: Theory, 

management, policy. Routldge 

Kotler, Philip, Kartajaya, Hermawan; Setiawan, Iwan. (2010). Marketing 3.0: As forças 

que estão definindo o novo marketing centrado no ser Humano. Rio de Janeiro: 

Campus Elsivier.  

Kotler, Philip. (2010), Uma visão humanizada do marketing e dos negócios. HSM 

ExpoManagement  Disponível em http://www.hsm.com.br/artigos/kotler-uma-

visao-humanizada-do-marketing-e-dos-negocios. Acesso em 25 de maio de 2011. 

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane (2006), Administração de Marketing: a Bíblia do 

Marketing. 12 ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil. 

Lafferty, Barbara A; Edmondson, Diane R. (2009), Portraying the cause instead of the 

brand in cause-related marketing ads: doe... Journal of Marketing Theory and 

Practice; spring; 17, 2; ABI/INFORM Global. p. 129. 

Lakatos, Eva Maria e Marconi, Mariane Andrade. (2003), Fundamentos da Metodologia 

Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas. 

Lampert, M. D. (2008), Responsavilidade social ou marketing para causas sociais. 

Disponível em www.bocc.ubi.pt/pag/michel-lampert-responsabilidadesocial.pdf. 

Acesso em 06 de agosto de 201. 



124 

Landreth Grau, Stacy; Folse, Judith Anne Garretson. (2007), Cause-related marketing 

(CRM.) Journal of Advertising; Winter 2007; 36, 4; ABI/INFORM Global, pg. 19 

Laro, Rodrigo (2008), Gestão Social. Disponível em: http://www.socialtec.org.br. Acesso 

em 14 de agosto de 2010. 

Las Casas, Alexandre Luzzi. (2006), Administração de Marketing. São Paulo: Atlas. 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 5 ed. (2012), Disponível em 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf. Acesso 

em 05 de dezembro de 2012. 

Lefebvre, R. Craig. (2005-2009), On Social Marketing and Social Change: Selected 

Readings. Disponível em: http://socialmarketing.blogs.com/about.html. Acesso em 

10 de maio de 2011. 

Liu, Gordon; Heyes, Catherine Liston; Wai Ko, Wai. (2010), Employee Participation in 

Cause-Related Marketing Strategies: A Study of Management Perceptions from 

British Consumer Service Industries. Journal of Business Ethics. 92:195–210. 

Springer 2009. DOI 0.1007/s10551-009-0148-3 

Locaweb. (2012), TI verde compromisso com o desenvolvimento sustentável e a 

preservação do meio ambiente. Disponível em: <http://www.locaweb.com.br/sobre-

locaweb/ti-verde.html>. Acesso em 10 de março de 2012.  

Ludke, Menga e André, Marli E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU.  

Maffezzolli, Eliane Cristine F. & Boehs, Carlos Gabriel Eggerts. (2008). Uma reflexão 

sobre o estudo de caso como método de pesquisa. Rev. FAE, Curitiba, v.11, n.1, 

p.95-110, jan./jun.  

Maignan, I.; Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: an 

integrative framework. Journal of the Academy of Marketing Science, East 

Lansing, v. 32, n. 1. 

Malhotra, N. (2001), Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3 ed. Porto Alegre: 

Bookman. 

Malhotra, N. K.; Peterson, M.; Kleiser, S. B. (1999).  Marketing research: a state-of-the-art 

review and directions for the twenty-first century. Journal of the Academy of 

Marketing Science, v. 27, n. 2. 

Marcovitch, Jacques. (2009), Inovação é item básico para o desenvolvimento sustentável.  

Disponível em www.responsabilidadesocial.com/.../article_view.php? Acesso em 

15 de agosto de 2010.  

Marinho, Alexandre; Façanha, Luiz Otávio.  (2001). Programas Sociais: efetividade, 

eficiência e eficácia como dimensões operacionais da avaliação. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br > Acesso em 13 de março de 2012. 



125 

Marion, Gilles. Marketing ideology and criticism: Legitimacy and legitimization. 

Marketing theory. (2006). Volume 6(2): 245–262. SAGE. Disponivel em: 

www.sagepublications.com. DOI: 10.1177/1470593106063985. Acesso em 04 dez 

2015 

Martine, Stead; Ross, Gordon; Kathryn, Angus and Mcdermott, Laura (2007), A systematic 

review of social marketing effectiveness. University of Stirling, Stirling, UK. The 

current issue and full text archive of this journal is available at. Health Education 

Vol. 107 No. 2, pp. 126-19. Disponível em www.emeraldinsight.com/0965-

4283.htm. Acesso em 23 de janeiro de 2011. 

Marx, Karl. (2002), O capital: crítica da economia política. 18. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira.  

Mattar, F. N. (1996), Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 3 ed. São Paulo: 

Atlas. v. 1. 

Melo Neto, Francisco P. de; Froes, César (2001), Gestão da responsabilidade social 

corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

Mendes, Maria Pereira da Silva Velez. (2007), A Responsabilidade Social da Empresa no 

Quadro da Regulamentação Européia. Lisboa: Dissertação submetida como 

requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em “Novas Fronteiras do 

Direito”, [2009-04-02]. Disponível em: https://repositorio.iscte.pt/. Acesso em 13 

de outubro de 2010.  

Minayo, Maria Cecilia de Souza. (1992) apud GOMES, R. A análise de dados em pesquisa 

qualitativa. In: Minayo, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 20. ed. Petrópolis: Vozes. 

Minayo, Maria Cecília de Souza. (2002) Hermenêutica-Dialética como caminho do 

pensamento social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely 

Ferreira (Org.) Caminhos do pensamento: epistemologia e método. Rio de Janeiro: 

Fiocruz. 

Moraes, Daniela Andréa de (2009), A responsabilidade social e o balanço social da 

empresa. São Paulo: Programa de Graduação em Administração. Disponível em: 

http://www.ead.fea.usp.br/. Acesso em 09 de outubro de 2010. 

Morris, Z. S. and Clarkson, P. J. (2009), “Does Social Marketing provide a framework for 

changing healthcare practice?”, Health Policy, 91 (2): 135-141.  

Mota, Melina de Souza; Noro, Luciano Mattana Greice de Bem; Roch, Sibila. (2006), 

Marketing social e comunicação organizacional: as estratégias empregadas pela 

Rede Ação das Organizações Sociais para a mobilização do comportamento 

voluntário e a construção da imagem organizacional. Intercom – Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXIX Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

Nabeiro, Rui Miguel. (2010), Apresentação: Comunicar Sustentabilidade - Coimbra, 7 de 

Outubro 2010. Disponível em: http://www.protegeoqueebom.pt/wp-

http://www.sagepublications.com/


126 

content/uploads/comunicarsustentabilidade_delta.pdf. Acesso em 09 de julho de 

2012. 

Nielsen. (2012). Pesquisa Global sobre Responsabilidade Social Corporativa. Disponível 

http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2012/74-dos-brasileiros-estao-dispostos-

a-comprar-produtos-de-empresas-com-programas-sustentaveis.html. Acesso em 06 

de maio de 2012. 

Norma AS 8000. (2997), Disponível em: 

http://www.portalsocial.ufsc.br/legislacao/NormaSA8000.doc. Acesso em 24 de 

outubro de 2010. 

Orchis, Marcelo A. et al. (2002), Responsabilidade social das empresas: a contribuição 

das universidades. São Paulo: Petrópolis. 

Pacheco Junior, Waldemar; Pereira, Vera Lucia Duarte do Valle; Pereira Filho, Hypólito 

do Valle. (2007), Pesquisa científica sem tropeços: abordagem sistêmica. São 

Paulo: Atlas. 

Passador, Cláudia Souza. (2002), A responsabilidade social no Brasil: uma questão em 

andamento. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. Disponível em: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0044201.pdf. 

Acesso em 14 de agosto de 2010. 

Patton, M. Q. (1990).  Qualitative Evaluation and Research Methods. London: SAGE. 

Paula, Ariano Cavalcanti de; Corrêa, Maria Laetitia (2006), Rede organizacional como 

estratégia de Desenvolvimento: o caso Netimóveis. In: Revista Gestão e 

Planejamento Ano 7. nº 14. Salvador. jul./dez. p. 54-65. Disponível em: 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/viewFile/225/230. Acesso em 

06 de junho de 2011, 

Paulilo, Maria Ângela Silveira. (1999), A pesquisa qualitativa e a história de vida. Serviço 

Social em revista. Vol. 2. Nº 1. Jul/dez. UEL. Disponível em 

http://www.ssrevista.uel.br/c_v2n1_pesquisa.htm. Acesso em 06 de junho de 2011. 

Perin, M. G. et al. (2002), A pesquisa Survey em artigos de marketing nos ENANPAD’s da 

década de 90. RIMAR – Revista interdisciplinar de Marketing, v. 1, n. 1, jan/abr.  

Pertti. Järvinen. (2004), Research Questions Guiding Selection of an Appropriate Research 

Method. Disponível em: http://www.cs.uta.fi/reports/dsarja/D-2004-5.pdf. Acesso 

em 24 de maio de 2011. 

Prahalad, C. K. (2005), The fortune at the bottom of the pyramid. Pearson Prentice Hall.  

Pringle, H.; Thompson, M. (2000), Marketing social: marketing para causas sociais e a 

construção das marcas. São Paulo: Makron books. 



127 

Rahman, Hamzah Abdul et al. (2007), Does Professional Ethic Affects Constructio 

Quality?. Quality Surveying International Conference. 4-5. Spetember, Kuala 

Lumpur, Malaysic. 

Ramos, Patrícia Carlos. (2005), Responsabilidade social: uma nova estratégia para a 

imagem institucional das empresas. Trabalho apresentado no 3º Encontro 

Nacional da Rede Alfredo de Carvalho. Disponível em: 

revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/view/4187/5078. Acesso em 

01 de setembro de 2011. 

Rauen, Fábio José.  (2006), Roteiros de pesquisa. Rio Grande do Sul: Nova Era. 

Reis, P. (2005), Marketing Social x Marketing Relacionado às Causas. Artigo escrito para 

o Socialtec - Disponível em: 

http://www.socialtec.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3&I

temid=14. Acesso em 02 de maio de 2011. 

Relatórios e Contas (2006). Caderno de Sustentabilidade – EDP. Entrevista ao Presidente 

do Conselho da Comissão Executiva. Disponível em: 

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/PublicacoesRelatorios/relatorios/Relatrios%2

0Sustentabilidade/sustentabilidade_2006.pdf. Acesso em. 01 de setembro de 2011. 

Revista Estudos Específicos. (2001), A Responsabilidade Social no Sector Segurador: 

Enquadramento. Disponível em: http://www.isp.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key 

=&doc=16890&img=2387. Acesso em 24 de outubro de 2012. 

Ribas Junior, Fábio. (2002), O conceito de terceiro setor. Disponível em 

http://prattein.publier.com.br/dados/anexos/67.pdf. Acesso em 13 de maio de 2011. 

Rocha, Ângela da e  Silva, Jorge Ferreira da. (2008), Inclusão social e marketing na base 

da pirâmide: uma agenda de pesquisa. RAE eletrônica. [online]. Vol.7, n.2, pp. 0-0. 

ISSN 1676-5648.  doi: 10.1590/S1676-56482008000200007. 

Rodrigues Filho, Jose. (1998) Desenvolvimento de diferentes perspectivas teóricas para 

análise das organizações. Revista de Administração Pública, v. 32, n. 4. 

Rudio, F. V. (2009), Introdução ao projeto de pesquisa científica. 36 ed. Petrópolis: 

Vozes. 

Santos, Elenice Roginski. (2004), Responsabilidade social ou filantropia? Revista FAE 

Business número 9. Disponível em: http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/ 

revista_fae_business/n9/10_rs_filantropia.pdf. Acesso em 23 de maio de 2011. 

Santos, Norberto Pinto dos, (2011). Lazer tempo livre e novos consumos, In Hernâni 

Veloso Neto e Sandra Lima Coelho (Org.) - Novas dimensões do consumo na 

sociedade contemporânea, Porto: IS-FLUP, pp. 84-97. 

Schiavo, M. R. e Fontes, M. B. (1977),  Conceito e Evolução do Marketing Social. Rio de 

Janeiro, II Curso de Capacitação em Marketing Social.  Disponível em: 

http://www.socialtec.org.br.  Acesso em 02/08/2010 



128 

Serpa, Daniela Abrantes Ferreira e Fourneau, Lucelena Ferreira. (2007), Responsabilidade 

Social Corporativa: Uma Investigação sobre a Percepção do Consumidor. 

Rev. adm. Contemp.[online].2007, vol.11, n.3, pp 83-103. ISSN 1982-

7849. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552007000300005 

Serra, Fernando A. Ribeiro; Ferreira, Manuel Portugal; Teixeira, Wagner Alessandro 

(2008), A responsabilidade social no Brasil: O caso da cooperativa COCAMAR. 

globadvantage Center of Research in International Business & Strategy. 

WORKING PAPER Nº 16/2008 

Severino, Antonio Joaquim.  (2007), Metodologia do trabalho cientifico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez. 

Shiavo, Marcio Ruiz (2005), Conceito & Evolução do Marketing Social.  Disponível em: 

http://www.socialtec.org.br. Acesso em 23 de abril de 2011. 

Siegel junior, Benjamin V. e Lottenberg, Stephen. (2007), Special studies: public health 

marketing. Disponível em 

www.sph.unc.edu/images/stories/.../pubh_731_syllabus.pdf. Acesso em 08 de maio 

de 2011. 

Sousa, Fernando. (2010) Responsabilidade social e a utilização do marketing Social como 

estratégia de comunicação na CELPE – Companhia Energética de 

Pernambuco/grupo Neoenergia.  Faculdade boa viagem – FBV - Centro de pesquisa 

e pós-graduação em administração – CPPA - Mestrado profissional em gestão 

empresarial. Disponivel em www.favip.edu.br/arquivos/Fernando-Sousa.pdf. 

Acesso em 03 de julho de 2013 

Souza, Andre Luiz de (2008), Balanço Social de Instituições Financeiras, evidenciação da 

Responsabilidade Social e a relação com a cotação de ações negociadas em Bolsa 

de valores: Um estudo Multicasos. Dissertação de mestrado apresentado ao 

programa multintitucional e inter regional de pós-graduação em ciências contábeis 

da UnB e UFRN. 

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA.: Sage. 

Stephanou, L. (2003), Projetos Sociais: Importância para a sustentabilidade. Disponível 

em www.me.org.br/textos/projetossociais. Acesso em 06 de agosto de 2011.  

Stephanou, Luis; Muller, Lúcia Helena; Carvalho, Isabel Cristina de Moura (2003), Guia 

para a elaboração de projetos sociais. Porto Alegre. Editora Sinodal e fundação 

Luterana de Diaconia. 

Summer, Andy. (2010). A Pobreza Global e o Novo Bilhão Inferior: Três Quartos da 

População Pobre do Mundo Vivem em Países de Renda Média. Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento, nº 120. Novembro de 2010. Disponível em 

http://www.ipc-undp.org/pub/port/IPCOnePager120.pdf. Acesso em 03 de janeiro 

de 2013.  

http://www.favip.edu.br/arquivos/Fernando-Sousa.pdf


129 

Tan, Erwin J; et al (2010), Marketing Public Health Through Older Adult Volunteering: 

Experience Corps as a Social Marketing Intervention. American Journal of Public 

Health.  Vol 100, No. 4  

Tiago, Tereza Borges. (2012), Manual de Mkt. Cedido pela empresa através do 

Departamento de Marketing do Grupo Nabeiro - Delta Cafés - Elaborado por Paulo 

Jorge Alfaro (pjalfaro@gmail.com) e Sérgio Resendes (scresendes@gmail.com). 

Vaz, Gil Nuno. (2003).  Marketing institucional: o mercado de idéias e imagens. 2 ed.São 

Paulo: Thomson Pioneira. 

Vergara, Sylvia Constant (1998), Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São 

Paulo: Atlas. 

Vidal, Isabel (2005), Responsabilidade social,…moda? (Universidade de Barcelona). 

Disponível em: 

http://www.appm.pt/docs/eventos/mktsustentavel2005/DeltaCafes.pdf-. Acesso em 

09 de setembro de 2010. 

Vieira, Ricardo S. Gomes; Dias, Cecilia de Melo; Rodrigues Filho, Jose; Anjos Neto, 

Mario. (2002). O conhecimento de marketing sob os olhos da teoria crítica. Anais 

do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração. 

Salvador, BA. Disponível em: http://www.anpad.org.br/enanpad/2002/ 

htm/enanpad2002-mkt-891-. Acesso em 03 de janeiro de 2013. 

Vieira, V. A. (2002), As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. 

Revista da FAE, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 61-70, jan/abr. 

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

Yin, Robert K. (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. 4 ed. Porto Alegre: 

Bookman.  

Young, Ricardo. (2008), Relatório de Sustentabilidade Instituto Ethos e UniEthos. 

Disponível em: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-

324Relatorio%20de%20Sustentabilidade%20Ethos%20e%20Uniethos%202008v1.

pdf. Acesso em 06 de junho de 2011. 

Zanella, Liane Carly Hermes (2009), Metodologia de estudo e de pesquisa em 

administração. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC. 

Brasília : CAPES: UAB,. 

Zenone, Luiz Claudio (2006), Marketing Social. São Paulo: Cengage Learning. 



130 

 



131 

ANEXO 
 

Por solicitação do Gestor de Projetos da Fundação Bradesco, no sentido de demonstrar um 

pouco do trabalho da Fundação, pois, segundo as suas palavras, “O maior desafio das 

organizações, atualmente, é fazer com que a responsabilidade social se inicie dentro da 

própria organização e não fora, para que isso não se configure somente em mais uma 

estratégia de marketing”, apresentamos a seguir alguns itens retirados do site 

http://www.bancodoplaneta.com.br/site, enviado pelo mesmo.  

Gestão Responsável: Estrutura Organizacional do Banco Bradesco 

Em dezembro de 2011, o Banco Bradesco possuía 46.971 pontos de atendimento, assim 

distribuídos: 4.228 Agências, Postos de Atendimento Bancário (PABs) e Postos 

Avançados de Atendimento (PAAs) no País; três Agências no Exterior, sendo uma em 

Nova York e duas em Grand Cayman; nove Subsidiárias no Exterior (Banco Bradesco 

Argentina S.A., em Buenos Aires; Bradesco North America LLC, nos Estados Unidos; 

Banco Bradesco Europa S.A., em Luxemburgo; Bradesco Services Co Ltd., em Tóquio; 

Cidade Capital Markets Ltd., em Grand Cayman; Bradesco Trade Service Ltd., em Hong 

Kong; e as agências, uma em Nova Iorque e duas em Grand Cayman); 34.839 Pontos 

Bradesco Expresso; 1.477 Postos de Atendimento Eletrônico (Paes); 3.913 Pontos 

Externos da Rede de Autoatendimento Bradesco Dia & Noite e mais 10.753 da Rede 

Compartilhada. 

Gestão Responsável: Público Interno 

Em 2011, o Bradesco foi considerado uma das "150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar", sendo o vencedor do segmento de serviços financeiros e bancos, pelo Guia 

Você S/A Exame; integrou, pelo 12º ano, o ranking das 100 melhores empresas para 

trabalhar, concedido pelo Great Place to Work Institute e pela revista Época; foi agraciado 

pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e a 

Companhia de Talentos, como a sexta melhor empresa para começar a carreira; além de 

constar na lista da revista Valor Carreira - As Melhores Empresas na Gestão de Pessoas, na 

qual ocupou a primeira colocação na categoria acima de 10 mil funcionários. 
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Gestão Responsável: Relacionamento com seus stakeholders  

O Bradesco tem como política relacionar-se de forma responsável com os seus 

stakeholders (clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e investidores, governo e 

sociedade, terceiro setor e comunidades), atribuindo a este fator o sucesso dos negócios da 

organização.  

Gestão Responsável: Clientes 

O banco Bradesco conta, atualmente, com 65,1 milhões de clientes distribuídos em todas 

as classes de rendimento. Com o projeto de inclusão financeira, foram abertos 2 milhões de 

novas contas-correntes e 2,3 milhões de novas contas poupança e houve 4.465.013 novos 

consumidores em produtos de seguro. Ainda em relação ao relacionamento 

cliente/empresa, o Bradesco investe em formação de funcionários para estarem preparados 

para a resolução de problemas em relação a eventuais reclamações (Ouvidoria, Banco 

Central e Procon). Para tanto, conta com um funcionário que exerce a função de Agente de 

Qualidade, cujo papel é solucionar os problemas apontados pelos clientes.  

Gestão Responsável: Fornecedores 

O banco Bradesco utiliza, na seleção de fornecedores, a aplicação do Request for 

Information (RFI), ferramenta que considera informações cadastrais, comerciais, técnicas, 

económico-financeiras e socioambientais. Na assinatura do contrato, o fornecedor se 

compromete a preservar o meio ambiente, a não adotar práticas de discriminação, a não 

empregar trabalho ilegal, escravo ou infantil e a não empregar menores de 18 anos em 

condições que comprometam seu desenvolvimento, além de tomar conhecimento, o 

fornecedor deverá formalizar a sua aderência às diretrizes contidas no Código de Conduta 

Ética Corporativo e no Código de Conduta Ética Setorial do Profissional de Compras. 

GERAÇÃO DE VALOR AOS FORNECEDORES 

  2009 2010 2011 

Número de contratos 2.172 2.348 2.364 

Volume financeiro (em bilhões) R$ 9,8 R$ 9,6 R$ 14,5 
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Gestão Responsável: Comunidade 

Na gestão relacionada à comunidade, o Bradesco procura incentivar e apoiar as iniciativas 

que vão desde projetos próprios e de instituições que possuem parcerias até o trabalho 

voluntário dos colaboradores, com o objetivo de beneficiar pessoas das comunidades onde 

estão inseridas. Em 2011, foram contabilizados 19.352 utilizadores no espaço virtual e 

interativo da empresa, espaço esse reservado para partilhar informações e experiências, 

bem como aceder a conteúdos de orientação e investigação sobre impactos socioambientais 

das suas atividades. 

Gestão Responsável: Governo e sociedade 

O relacionamento do Bradesco com os órgãos públicos dá-se por meio de ações como o 

pagamento de impostos e contribuições, o repasse de créditos com recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), ações de inclusão financeira, 

o fomento à educação e a preocupação com o desenvolvimento social e ambiental. 

VALOR GERADO PARA A SOCIEDADE - EM BILHÕES 

Tipo de recurso 2009 2010 2011 

Impostos e contribuições próprios pagos e 
provisionados 

R$ 7,7 R$ 9,0 R$ 10,0 

Impostos e contribuições arrecadados R$ 167,6 R$ 209,4 R$ 245,0 

 

Gestão Responsável: Meio ambiente 

Baseado no World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o Bradesco 

adotou conceitos de ecoeficiência que vinculou o desempenho ambiental e financeiro à 

otimização de processos, reciclagem, inovações tecnológicas e economia no uso de 

recursos naturais e materiais. As ações deste projeto são submetidas a um Comitê 

Executivo de Eficiência e a um Comitê Executivo de Sustentabilidade. O Plano Diretor é 

desenvolvido visando ao estabelecimento de metas de gestão ambiental aliada aos negócios 

e, por ser um planeamento estratégico, possui uma perspectiva de ações para cinco anos 

contemplando dez temas de atenção: energia, água, papel, plástico, resíduos, Gases de 

Efeito Estufa (GEEs), esgoto, treinamento, eficiência e cadeia de valor.  
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Gestão Responsável: Mudanças Climáticas 

Em 2009, o Bradesco fundou o grupo Empresas pelo Clima (EPC) que consiste numa 

plataforma empresarial, dirigida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e que atua na 

capacitação de gestores empresariais e apoio às organizações na elaboração das suas 

políticas corporativas e estratégias para a gestão de GEEs. Por meio do grupo Empresas 

pelo Clima, foi assinado o documento "The 2ºC Challenge Communiqué”47, com o 

objetivo de encorajar os governos a realizar uma série de ações, incluindo: Colaboração 

internacional; Mecanismos de mercado efetivos; Financiamento da transição; Incentivo à 

inovação; Incentivo à eficiência; Urgência na conservação de florestas; e Integrando 

adaptação e diminuição de risco. 

Gestão Responsável: Educação 

A aprovação dos alunos das Escolas da Fundação Bradesco, em 2011, atingiu o patamar de 

95,15% e, anualmente, a Fundação concede aos três primeiros alunos de cada turma do 

último ano uma indicação para trabalhar no Banco, de acordo com a disponibilidade de 

vagas. 

 

 

 

                                                 
47 The 2ºC Challenge Communiqué trata-se de uma iniciativa global que incentiva os governos a 

tomar medidas para manter o aumento global das temperaturas abaixo de dois graus Celsius. 

ALUNOS ATENDIDOS 
Nível de ensino 2011 
 Nº de alunos 

Educação Básica 49.938 

Educação de Jovens e Adultos 17.951 

Formação Inicial e Continuada 44.192 

Total de alunos nas escolas 112.081 

Escola Virtual 382.329 

Projetos e ações em parceria como os CIDs (Centros de 
Inclusão Digital), o Programa Educa+Ação e em cursos de 
Tecnologia (Educar e Aprender) 

 

134.764 
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Programa Bradesco Esportes e Educação 

Com o apoio da Organização Bradesco, o Programa Bradesco Desporto e Educação 

mantém o seu objetivo de mais de duas décadas: promover o desenvolvimento integral de 

crianças e jovens, com idade entre 8 e 18 anos, com uma atividade saudável como a prática 

desportiva, nas modalidades vôlei e basquete feminino. “Estimular a inclusão social de 

jovens, tendo o desporto como peça-chave no desenvolvimento, é a tradução de um jogo 

perfeito, em completo sincronismo com a sociedade”. (Lázaro de Mello Brandão 

Presidente do Conselho de Administração da Organização Bradesco).  

O Programa Bradesco Esportes e Educação foi o primeiro a receber 

recursos da Lei de Incentivo Fiscal, disponibilizados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, pelo acordo firmado entre o Conanda – 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 

Ministério do Esporte em 2003. Sendo exemplo de sucesso entre a 

parceria privada e o governo e contribuindo para o desenvolvimento do 

País por meio de ações combinadas de esporte, educação e cidadania. 

(Cerqueira, 2009) 

Este projeto tem como missão o desenvolvimento de pessoas por meio da formação 

desportiva privilegiando o desenvolvimento de atitudes e valores éticos, respeito, lealdade 

e comprometimento, provando, mais uma vez, a preocupação desta Fundação com o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Portanto, o que se vislumbra na análise dos resultados obtidos, é que tanto a organização 

Delta Cafés como a Fundação Bradesco primam pela responsabilidade com a comunidade 
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que as cercam, implementando projetos sociais que visam ao benefício de todos, 

especialmente o de crianças, jovens e adultos por meio da educação. 

Investimentos e Resultados 

Nos últimos 10 anos, os recursos da Fundação Bradesco, aplicados em Educação, foram da 

ordem de R$ 1,991 bilhão que, atualizados até dezembro de 2011 pela taxa CDI/Selic, 

equivalem a R$ 3,534 bilhões.  

Desempenho Económico 
 

Valores diretos, gerados e distribuídos, incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. 

Reconhecimentos: Homenagens e reconhecimentos públicos recebidos em 2011 

• Moção de Parabenização – concedida à Unidade Escolar de Manaus (AM) pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.  

• Placa do Mérito Legislativo – concedida pela Câmara Municipal de Caucaia (CE) à 

Unidade Escolar de Caucaia (CE). 

• Moção de Parabenização – concedida à Unidade Escolar de Gravataí (RS) pela Câmara 

Municipal de Gravataí (RS). 

• Moção de Parabenização – concedida pela Câmara Municipal de Propriá (SE) à unidade 

Escolar de Propriá (SE). 

• Moção de Louvor – concedida pela Câmara Municipal de Rio Branco (AC) à Unidade 

Escolar de Rio Branco (AC) por conta do seu décimo aniversário. 

• Moção de Aplausos – concedida pela Câmara Municipal de Pinheiro à Unidade Escolar 

de Pinheiro (MA). 

• Homenagem da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Fundação Luiz Eduardo Magalhães concedida à Unidade Escolar de Irecê (BA) 
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Certificações 

• Declaração de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 30 de julho de 1981, publicado 

no Diário Oficial da União em 31/07/1981. 

• Declaração de Utilidade Pública Estadual (SP) por meio da Lei nº 6.256, de 09 de 

setembro de 1961. 

• Declaração de Utilidade Pública Municipal em Osasco (SP) por meio do Decreto  

nº 7.040, de 11 de março de 1992, e também nos municípios de Aparecida de Goiânia 

(GO), Bagé (RS), Boa Vista (RR), Bodoquena (MS), Cacoal (RO), Campinas (SP), 

Canuanã (TO), Caucaia (CE), Ceilândia (DF), Conceição do Araguaia (PA), Cuiabá (MT), 

Garanhuns (PE), Gravataí (RS), Irecê (BA), Itajubá (MG), Jaboatão (PE), João Pessoa 

(PB), Laguna (SC), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Marília (SP), Natal (RN), 

Paragominas (PA), Paranavaí (PR), Pinheiro (MA), Propriá (SE), Registro (SP), Rio 

Branco (AC), Rosário do Sul (RS), Salvador (BA), São João del-Rei (MG), São Luís 

(MA), Teresina (PI) e Vila Velha (ES). 

• Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Ministério da 

Educação – Secretaria de Educação Básica. Portaria nº 38, de 24/02/12. 

• Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Osasco 

(SP), à folha nº 20 do livro de registro nº 01, em 25/10/1999. 

• Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Osasco (SP) em 17/09/2001, 

sob o nº 034/2001. 

Somente para fins de demonstração do volume das ações sociais da Fundação Bradesco, 

citamos parte do artigo “Fundação Bradesco: ajudando a construir a base”, escrito por Ana 

Luíza Restani e publicado na revista T&C Amazônia, ano V, número 10, fevereiro de 

2007, que a pedido da Fundação não foi colocado no corpo do trabalho por, segundo a 

mesma, estarem com os números desatualizados. 

Os números contabilizados nesses 50 anos são surpreendentes. E não se trata de mera força 

de expressão, tão usual em festejos que cercam efemérides do gênero. Ao todo foram 

621.247 alunos que frequentaram os bancos escolares da Fundação Bradesco. Muitos deles 

hoje em posição de destaque no mercado de trabalho corporativo. 
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Em todos os prédios construídos País afora nos mais inusitados recônditos, sempre com a 

clara missão de atender aos menos favorecidos, há infraestrutura da melhor qualidade para 

atender a uma demanda carente. Para se ter uma ideia da complexidade abraçada pelo 

programa basta lembrar que, somente em 2006, foram 184 milhões de reais investidos que 

possibilitaram, entre outras coisas, fornecer aos alunos carentes 14 milhões de merendas, 

194 mil uniformes escolares, 600 mil lápis, mais de 260 mil cadernos e realizar 155 mil 

atendimentos odontológicos. Tudo para oferecer condições de estudo aos atuais 108 mil 

alunos matriculados. 

 
 




