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no Meio Organizacional 

Introdução
A preocupação com o social é um assunto relativamente 
crescente, mas que a cada dia mobiliza mais indivíduos, 
entidades e empresas. Isto acontece porque o capitalismo 
desenfreado causou sérios danos sócio-ambientais e a 
sociedade passou a cobrar atitudes responsáveis das 
empresas. O mundo corporativo, por sua vez, percebeu 
nessas causas um grande meio de promoção. Contudo, 
algumas empresas perceberam que ao cuidar do social, 
passam a gerar benefícios mais duradouros e com reflexos 
em toda sociedade.

O que é Marketing Social 
Termo cunhado por Philip Kotler, o Marketing Social é uma 
prática em que os princípios do marketing tradicional são 
utilizados para promover causas sociais, propagar ideias, 
atitudes e comportamentos socialmente conscientes e 
focados no bem-estar coletivo.
A execução do Marketing Social dentro das organizações é 
uma ferramenta muito importante por ser uma estratégia de 
mudança de comportamento. Ele combina os melhores 
elementos das abordagens tradicionais da mudança social 
num esquema integrado de planejamento e ação, 
aproveitando os avanços na tecnologia das comunicações, 
tendo assim, seu foco voltado para a mudança de valores e 
comportamentos dos indivíduos ou grupos. 
Atualmente as ações sociais, de sustentabilidade e 
preservação ambiental são vistas com bons olhos pelos 
consumidores, que estão cada vez mais exigentes e optando 
por consumir produtos que realmente venham a contribuir 
pela melhoria de vida da comunidade e meio ambiente. 
Portanto, a importância de uma boa associação da 
organização com uma instituição beneficente ou causa é 
fundamental para o sucesso de uma campanha de Marketing 
Social

Para que as campanhas sociais alcancem seus objetivos, é 
preciso dar a devida atenção em alguns elementos 
essenciais. Mas, antes de tudo é preciso definir a causa, que é 
a questão social a ser abordada na campanha. Em seguida, há 
o compromisso de deixar bem evidenciado quem é o promotor 
da mudança, ou seja, a empresa com a qual a causa será 
associada. O terceiro elemento consiste em estabelecer quais 
segmentos serão escolhidos como o alvo da campanha.
Para que a campanha tenha eficácia, deve propor estratégias 
de mudanças para aquela questão. Ou seja, existe a 
necessidade de mostrar ao público que a empresa se importa 
com a comunidade e preza pelo seu bem. Essa é a razão de a 
estratégia de marketing social existir.

Elementos do Marketing Social 

Formas de Marketing Social 

� Marketing de filantropia: Quando o conteúdo da campanha se 
apoia na doação que a empresa está fazendo a uma 
determinada entidade.

� Marketing de campanhas sociais: Envolve a veiculação de 
mensagens de interesse público em embalagens de produtos, 
por exemplo, ou organizar uma força de vendas com um 
percentual destinado a entidades.

� Marketing de relacionamento com base em ações sociais: 
Busca aproximar o público e a empresa, fazendo uso da 
equipe de vendas para guiar os clientes como usuários de 
serviços sociais.

� Marketing de promoção social do produto e da marca: O foco 
desse tipo de marketing é a geração de valor para o negócio. 
Normalmente, é adotado pela empresa que utiliza o nome de 
uma entidade, por exemplo.

� Marketing de patrocínio dos projetos sociais: Nessa 
modalidade, o patrocínio pode ser tanto a terceiros quanto 
próprio, no qual projetos são criados e implementados com os 
recursos da empresa.



Cases de Sucesso
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