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RESUMO 
 

 

Este estudo tem como tema a influência da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) na 

imagem de marca e na reputação corporativa de empresas brasileiras do setor de 

cosméticos. O foco da pesquisa foi investigar a percepção dos consumidores universitários 

pertencentes às classes A/B sobre as ações de RSC de duas grandes empresas brasileiras de 

cosméticos. O objetivo foi comparar as percepções dos consumidores e apontar as 

diferenças entre as duas empresas. O desenvolvimento deste estudo ocorreu em duas 

etapas: a primeira etapa envolveu revisão bibliográfica, verificando as teorias e pesquisas 

publicadas sobre responsabilidade social corporativa, imagem de marca e reputação 

corporativa. A segunda etapa envolveu a coleta de dados por meio de uma survey com 

consumidores de duas grandes empresas brasileiras de cosméticos que publicam relatórios 

sociais com metodologia GRI. A seguir, foi realizada a análise estatística descritiva e 

multivariada a partir dos dados coletados por meio de 200 questionários aplicados a 

consumidores de 19 a 24 anos, estudantes do curso de graduação em Comunicação Social 

com ênfase em Publicidade e Propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing – 

ESPM. Os resultados demonstraram que a RSC tem influência positiva na Imagem de 

Marca, porém tal influência demonstrou-se significativa apenas para uma das marcas 

estudadas, sendo moderada para a segunda. Entre as contribuições deste trabalho estão a 

revisão de literatura sobre o tema, os apontamentos da influência dos subconstrutos e 

variáveis da RSC na imagem da marca e reputação corporativa e as diferenças da 

percepção do consumidor para cada uma das marcas estudadas, bem como as 

recomendações para estudos futuros. 

 

Palavras-Chave: Marketing. Estratégia de Marketing. Gestão de Stakeholders. 

Responsabilidade Social Corporativa. Imagem de Marca.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This study has as its theme the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on 

brand image and corporate reputation of Brazilian companies in the cosmetics industry. 

The focus of the research was to investigate the perception of A / B class college 

consumers about the actions of CSR of two large Brazilian cosmetic companies. The 

objective was to compare the perceptions of consumers and point out the differences 

between the two companies. The development of this study occurred in two stages: the first 

stage involved a literature review, verifying theories and published research on corporate 

social responsibility, brand image and corporate reputation. The second stage involved 

collecting data through a survey of consumers in two large Brazilian cosmetic companies 

that publish social reports with GRI methodology. Next, the descriptive and multivariate 

statistical analysis from data collected through 200 questionnaires with consumers 19-24 

years of the undergraduate students in Communication with an emphasis in Advertising at 

the Escola Superior de Propaganda e Marketing- ESPM. The results showed that CSR has 

a positive influence on brand image, but this influence was demonstrated only significant 

for one of the brands studied, moderate to second. Among the contributions of this work 

are the literature review on the subject, notes the influence of variables subconstructs and 

CSR on brand image and corporate reputation and the differences of consumer perceptions 

for each brand studied, as well as recommendations for future studies.  

 

Keywords: Marketing. Marketing Strategy. Stakeholders Management. Corporate Social 

Responsibility. Brand Image. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O foco deste estudo é investigar a percepção dos consumidores sobre as atividades 

de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) de duas grandes empresas brasileiras de 

cosméticos e suas implicações para a Imagem de Marca e Reputação Corporativa. Espera-se 

contribuir para o avanço do conhecimento sobre a influência da RSC e cada um de seus 

subconstrutos para as empresas selecionadas. O estudo não é conclusivo, mas exploratório, e 

destina-se a fornecer subsídios para estudos subsequentes sobre o tema e colaborar com o 

debate sobre a importância da RSC na construção de uma marca, em especial na percepção 

dos consumidores. 

A partir de uma revisão da literatura, foi possível identificar que um número 

crescente de empresas está usando a RSC para ganhar vantagem competitiva e estabelecer 

relações duradouras com os seus stakeholders, porém não foi possível avaliar se as empresas 

de cosméticos brasileiras, especificamente, estão obtendo vantagens competitivas com a RSC 

e se estão melhorando sua imagem de marca, bem como, sua reputação corporativa diante de 

seus públicos de interesse. 

Segundo Harrison (2005), os stakeholders são os públicos de interesse, grupos ou 

indivíduos que afetam e são significativamente afetados pelas atividades da organização: 

clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, 

comunidade, entre outros. 

A RSC inclui, segundo Carroll (1999, p. 282), uma variedade de 

responsabilidades das empresas junto à sociedade que estão além de gerar lucros e obedecer à 

lei. O mesmo autor definiu RSC como o desempenho corporativo em quatro diferentes 

categorias de responsabilidade: econômica, legal ética e discricionária. 

Wartick e Cochran (1985, p. 758) definem desempenho social corporativo como 

sendo a interação subjacente entre os princípios de responsabilidade social, o processo de 

responsividade social e as políticas desenvolvidas para atender questões sociais. 

Estudos em mercados consumidores indicam que a RSC pode induzir melhorias 

na reputação corporativa e nas percepções positivas sobre a marca de produtos de uma 

empresa (BRICKLEY et al., 2002; JONES, 2005; SMITH HIGGINS, 2000; 

VARADARAJAN; MENON, 1988).  
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Aaker (1998) define marca como sendo um nome diferenciado e/ou símbolo (tal 

como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar esses 

bens e serviços em relação aos dos concorrentes. 

O reconhecimento da marca e a imagem da marca podem influenciar o 

consumidor durante o processo de compra no estágio denominado de avaliação das 

alternativas, em que ocorre a comparação das opções identificadas como potencialmente 

capazes de resolver o problema, cujo processo de decisão foi iniciado (MOWEN; MINOR, 

2003, p. 201).  

A reputação pode ser entendida como um recurso fonte de valor ou de vantagem 

competitiva para as organizações (BARNEY, 1991), sendo um dos recursos que contribuem 

positiva ou negativamente para o seu desempenho. 

Para Dowling (2001), a reputação representa um dos principais ativos de uma 

empresa. Ela demora a ser construída, mas quando consolidada, constitui-se em vantagem 

competitiva para a empresa em relação aos seus concorrentes. 

O tipo de pesquisa escolhido para este estudo foi a análise quantitativa de dados 

secundários para a escolha das duas empresas a serem estudadas a partir de levantamento 

documental do Ranking das Transnacionais Brasileiras da Fundação Dom Cabral 2013 (FDC) 

e na publicação Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das Franquias 

Brasileiras (ROCHA et al., 2012). 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e documental para a escolha das duas 

empresas a serem comparadas, foi realizada a pesquisa de campo por meio de uma survey, 

que visa entender a influência das práticas de RSC na imagem de marca e na reputação das 

marcas Natura e do Boticário. A pesquisa survey foi realizada com consumidores 

universitários de classe A/B de uma instituição de ensino superior privada da Grande São 

Paulo (SP). 

A análise dos 200 questionários foi feita inicialmente por meio da digitação dos 

dados em Microsoft Excel, seguida da transferência para o software SPSS, versão 20. 

Utilizou-se a estatística descritiva para caracterizar a amostra estudada e análise fatorial 

exploratória e confirmatória, com o objetivo de verificar as correlações entre os construtos 

RSC, Imagem de Marca e Reputação Corporativa. 

O presente trabalho está estruturado em seis partes, sendo a primeira na qual são 

descritos o problema de pesquisa, construção do tema modelo conceitual proposto e 

justificativa. 
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Posteriormente, são apresentados dados do mercado brasileiro de cosméticos, com 

números publicados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos – ABIHPEC, seguida da apresentação das duas empresas estudadas, Natura e 

Boticário. 

Na revisão de literatura, são descritas as teorias relacionadas aos conceitos de 

Stakeholders, Responsabilidade Social Corporativa, Imagem de Marca e Reputação 

Corporativa dos autores mais citados em estudos acadêmicos. 

Em seguida, é apresentada a abordagem metodológica cujo objetivo do capítulo é 

explicar o percurso metodológico, tipo de pesquisa utilizada, abordagem e método de 

pesquisa e técnicas de coleta e tratamento de dados adotados neste estudo. 

Nas considerações finais, são discutidas as principais descobertas do estudo e as 

recomendações para eventuais estudos futuros. 

 

 

1.1 CONSTRUÇÃO DO TEMA 
 

 

O foco da pesquisa está no estudo da compreensão da percepção do consumidor 

(estudantes universitários de classes A/B) sobre as ações de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) de empresas brasileiras de cosméticos. Como premissa, este estudo se 

desenvolverá considerando apenas a influência da RSC sobre Imagem de Marca e Reputação 

Corporativa. 

Como universo para escolha das empresas a serem estudadas, foram escolhidos 

dois rankings, cujos critérios de elegibilidade das empresas participantes levam em conta o 

número de subsidiárias, filiais ou pontos de venda no exterior. As publicações escolhidas 

foram o Ranking das Transnacionais Brasileiras da Fundação Dom Cabral 2013 (FDC) e 

Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras, 

proposto por Rocha et al., 2012.  

O setor de cosméticos e as duas empresas, Natura e Boticário, foram escolhidas 

por meio de uma pesquisa prévia realizada com consumidores aos quais foi perguntado sobre 

quais das empresas presentes nos ranking haviam consumido os produtos e serviços e para 

quais havia conhecimento sobre as iniciativas de RSC. Outro critério utilizado foi o fato de 

Natura e Boticário publicarem relatórios de sustentabilidade com os critérios GRI. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

 

O aumento da complexidade do mundo empresarial e o avanço de novas 

tecnologias levaram a um crescimento significativo da competitividade entre as empresas que, 

frente a esse cenário, tendem a investir mais em processos de gestão para obtenção de 

diferenciais e vantagens competitivas. A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) pode ser 

mais uma das fontes de obtenção de vantagem competitiva ao se observar que o consumidor, 

devido à conscientização, procura consumir produtos e serviços de empresas cujas marcas e a 

reputação estão associadas à construção de amplas melhorias para a sociedade. 

Segundo Ashley (2002), Responsabilidade Social Corporativa pode ser definida 

como o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio 

de atos e atitudes que a afetem positivamente, agindo proativamente e coerentemente no que 

tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com ela. Carroll 

(1999) esclarece que a responsabilidade social empresarial vai além de gerar lucros e 

obedecer à lei incluindo uma variedade de responsabilidades das empresas junto à sociedade, 

entre elas responsabilidades econômicas, sociais, éticas e legais. 

Segundo McWillians e Siegel (2002, p. 35), a responsabilidade corporativa como 

uma estratégia de diferenciação, é usada para criar novas demandas e obter um preço premium 

para um produto ou serviço existente. Ainda segundo os autores, alguns consumidores querem 

que os produtos que compram apresentem alguns atributos de responsabilidade social 

(inovação de produtos). Outros consumidores valorizam produtos que são produzidos de 

forma responsável (inovação de processo). Mintzberg (2000, p. 208) sustenta que a estratégia 

de diferenciação pode ser tipificada por meio de diversos atributos, entre eles a imagem.  

Imagem de marca é um tema frequente em pesquisas na área de marketing e, 

embora tenha significados um pouco diferentes nas abordagens feitas por diversos autores, as 

definições compartilham a visão de que uma imagem de marca existe nas mentes dos 

consumidores, como resultado de como as pessoas a percebem e interpretam as atividades de 

marketing em torno dela. Keller (1993) define a imagem da marca como sendo as percepções 

do consumidor baseadas nas associações e lembranças guardadas em sua memória. Segundo o 

autor, os consumidores formam uma imagem da marca com base nas associações que tenham 

lembrado com respeito àquela marca. Assim, a imagem de uma determinada marca pode ser 

diferente entre os indivíduos, tal como as pessoas podem realizar associações um pouco 

diferentes sobre uma mesma marca. 
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A reputação se desenvolve ao longo do tempo e é o resultado de interações 

repetidas e de experiências acumuladas nos relacionamentos com a organização. A definição 

mais frequentemente utilizada para Reputação Corporativa é a de Fombrun (1990) que define 

como sendo uma representação da percepção de ações passadas e das perspectivas futuras de 

uma empresa que descrevem a atratividade da firma para todos os seus públicos em 

comparação com os principais concorrentes. Dowling (2001) argumenta que a reputação 

corporativa é um constructo baseado em valores decorrentes das percepções dos stakeholders 

que se relacionam com a empresa. 

Com base nessas definições, as quais serão aprofundadas no capítulo de revisão 

de literatura, este estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: Qual a 

influência da Responsabilidade Social Corporativa na Imagem de Marca e Reputação 

Corporativa para os consumidores de empresas brasileira de cosméticos? 

Entre as questões a serem pesquisadas, estão: (1) se as práticas de RSC têm 

influência positiva na imagem de marca para os clientes; (2) se as práticas de RSC têm 

influência na lealdade dos clientes e; (3) se os subconstrutos de RSC (Responsabilidade com 

os consumidores, com o meio ambiente, com a sociedade, com a comunidade local) têm 

influência na Imagem de Marca de Marca e Reputação Corporativa para os consumidores. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

 

Na fase de preparação deste estudo, a partir de uma revisão da literatura brasileira 

e internacional, foi possível identificar um número crescente de empresas em mercados 

desenvolvidos está usando a RSC para ganhar vantagem competitiva e estabelecer relações 

duradouras com os seus stakeholders, porém não foi possível avaliar se as empresas de 

cosméticos brasileiras, especificamente, estão melhorando sua imagem de marca com a RSC, 

bem como, sua reputação corporativa diante de seus públicos de interesse. 

No Quadro 1 estão descritos os objetivos geral e específicos deste estudo: 
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Objetivo Geral Objetivos Específicos 

Investigar se a Responsabilidade Social 
Corporativa tem influência na Imagem de 

Marca e Reputação Corporativa para 
consumidores de duas empresas brasileiras de 

cosméticos. 

Analisar se as práticas de RSC têm influência positiva na 
Imagem de Marca para os consumidores da Natura e 

Boticário; 
Comparar se as práticas de RSC têm influência positiva na 
Reputação Corporativa para os consumidores de Natura e 

Boticário; 
Avaliar se os subconstrutos de RSC (Responsabilidade com 
os clientes, com o meio ambiente, com a sociedade, com a 
comunidade local) têm a mesma influência na Imagem de 

Marca e Reputação Corporativa de Natura e Boticário. 
Quadro 1: Objetivos geral e específicos 
Fonte: O autor (2014). 

 

O foco desse estudo é investigar a percepção dos consumidores sobre as 

atividades de RSC e suas implicações para a lealdade, qualidade percebida dos produtos, 

percepção e satisfação na Imagem de Marca, construída neste estudo pelos subconstrutos: 

lealdade, qualidade percebida, percepção e satisfação com a marca; e na reputação 

corporativa. 

A partir dos objetivos descritos no Quadro 1, espera-se contribuir para o avanço 

do conhecimento sobre a influência da Responsabilidade Social Corporativa na Imagem de 

Marca e Reputação Corporativa de empresas brasileiras de cosméticos. O estudo não é 

conclusivo, mas exploratório e destina-se a fornecer subsídios para estudos subsequentes 

sobre o tema e colaborar com o debate sobre a importância da RSC na construção de uma 

marca, em especial na percepção dos consumidores, universitários de classe A/B de uma 

instituição de ensino superior (IES) da Grande São Paulo – SP. 

   
Figura 1: Modelo conceitual 
Fonte: Adaptado de Chi-Shiun Lai et al. (2010, p. 459). 
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A partir do modelo conceitual descrito na Figura 1, adaptado de Chi-Shiun Lai et al. 

(2010, p. 459), as seguintes hipóteses foram propostas: 

 H1: A RSC tem associação positiva com a Imagem de Marca. 

 H1a: A RSC tem associação positiva com a Lealdade à Marca.  

 H1b: A RSC tem associação positiva com a Qualidade Percebida.  

 H1c: A RSC tem associação positiva Percepção da Marca.  

 H1d: A RSC tem associação positiva com a Satisfação com a Marca.  

 H2: A RSC tem associação positiva e significativa com a Reputação 

Corporativa. 

 H3: A Imagem de Marca tem associação positiva com a Reputação 

Corporativa. 

 

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

O desenvolvimento deste estudo envolveu duas etapas: na primeira etapa, foi 

realizada uma revisão bibliográfica, verificando as teorias e pesquisas publicadas sobre o tema 

estudado; na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa survey seguida de análise estatística 

de dados. 

Para Creswell (2007), os levantamentos incluem estudos de seção cruzada com o 

objetivo de efetuar inferências a partir de uma amostra da população. Segundo Pinsonneault e 

Kraemer (1993), a unidade de análise pode ser um setor da organização ou a própria 

organização. As empresas pré-selecionadas foram as que constam na 9ª edição do Ranking 

das Transnacionais Brasileiras e na segunda edição da publicação Aspectos Mercadológicos e 

Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras 2012, relatório de publicação 

anual que fornece informações relevantes sobre empresas brasileiras com atuação no exterior.  

De acordo com Gil (2002), pesquisa quantitativa é a que busca traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Portanto, uma pesquisa 

quantitativa objetiva descobrir quantidades, sendo projetada para gerar medidas precisas e 

confiáveis que permitam uma análise estatística.  

Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), a pesquisa survey pode ser descrita 

como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio 
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de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Como principal característica 

do método de pesquisa survey, podemos citar o interesse em produzir descrições quantitativas 

de uma população.  

Em seguida, apresenta-se a estrutura do estudo seguida da revisão de literatura, 

onde são abordadas teorias e conceitos sobre Responsabilidade Social Corporativa, Imagem 

de Marca e Reputação Corporativa e a seleção da amostra das empresas, que serviram de 

base para a coleta de dados, seguida de análises quantitativas dos dados coletados e das 

considerações finais. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 
 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos: (1) introdução; (2) 

histórico do setor de cosméticos e das empresas estudadas (3) fundamentação teórica 

contemplando a Responsabilidade Social Corporativa, Imagem de Marca e Reputação 

Corporativa; (4) aspectos metodológicos referentes ao tipo de pesquisa, os procedimentos de 

coleta de dados; (5) resultados alcançados, coleta e análise estatística dos dados e discussão 

dos resultados; e (6) considerações finais, com as limitações do estudo e recomendações de 

novas pesquisas na área. 

 
Figura 2: Sequência lógica do estudo 
Fonte: Adaptado de Rocha (2007, p. 53). 
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2 MERCADO BRASILEIRO DE COSMÉTICOS 
 

 

A Resolução RDC 211, de 14 de julho de 2005, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), define produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos 

(HPPC) como:  

 

[...] preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo 
nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos 
genitais externos, dentes e membranas mucosas de cavidade oral, como o objetivo 
exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir 
odores corporais e ou protege-los ou mantê-los em bom estado. (BNDES 
SETORIAL, Rio de Janeiro, n. 25, p. 131, 2007) 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), o setor de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(HPPC) é um segmento da indústria química que está dividido em três segmentos: 

(1) Higiene pessoal: Composto por sabonetes, produtos para higiene oral, 

desodorantes, absorventes higiênicos, produtos para barbear, fraldas descartáveis, talcos, 

produtos para higiene capilar, etc. 

(2) Cosméticos: Produtos de coloração e tratamento de cabelos, fixadores e 

modeladores, maquiagem, protetores solares, cremes e loções para pele, depilatórios, etc. 

(3) Perfumaria: Perfumes e extratos, águas de colônia, produtos pós-barba, etc. 

O setor de HPPC teve um crescimento médio real de dois dígitos na última 

década, chegando a um volume total de negócios de R$27,3 bilhões em 2010. Trata-se de um 

crescimento que ultrapassa a evolução do PIB do país no mesmo período, e que torna o Brasil 

o terceiro maior mercado mundial para produtos do setor (ABIHPEC, 2012). A ABIHPEC 

destaca que no Brasil são 2.342 empresas atuando nesse mercado (1.454 só na região 

Sudeste). Desse total, 20 empresas são de grande porte, com faturamento líquido de impostos 

acima dos R$ 100 milhões, representando 73% do faturamento total. A composição do 

faturamento da indústria de HPPC é demonstrada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Composição do faturamento da Indústria HPPC no Brasil 
Fonte: ABIHPEC 2010, p. 155. 

 

O Gráfico 1 apresenta as 10 categorias de produtos que compõem o faturamento 

da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil. A categoria mais 

representaria é a de produtos para cabelos com 22,1% subdividida em xampus, 

condicionadores, cremes, coloração e alisadores. A segunda categoria de maior expressão é 

composta pelas fragrâncias, com 16,2% de participação e subdividida em perfumes, águas de 

colônia e loções pós-barba. A terceira categoria é composta pelos descartáveis e tem 11,7%, 

subdividida em absorventes higiênicos, lenços e fraldas descartáveis. A quarta categoria, com 

participação de 11,3% - similar a de descartáveis – é de produtos para banho composta por 

sabonetes em barra e líquidos. A quinta categoria é a de cuidados para pele com 9,5% de 

participação e composta por cremes e loções para a pela. Juntas, as cinco categorias de maior 

expressão, somam 71% de participação no setor (ABIHPEC 2012, p. 155). 

As vendas dos produtos HHPC estão divididas em três tipos de canais distintos 

como demonstra o Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Participação por tipo de venda 
Fonte: ABIHPEC 2010, p. 156. 

 

Pode-se observar no Gráfico 2 que os canais tradicionais (atacado e varejo) ainda 

são os mais expressivos representando 62,2% das vendas, seguido pelas vendas diretas com 

31,7% - modelo adotado pela Natura – e franquia com 6,1% - modelo adotado pelo Boticário. 

Em 2010, o setor gerou cerca de 4,4 milhões de oportunidades de trabalho entre 

lojas de franquia, perfumarias, indústria, profissionais de beleza e revendedores de venda 

direta, que por sua vez proporcionaram às pessoas, na sua maioria mulheres, uma renda total 

de mais de R$17 bilhões.  

O mercado brasileiro é um dos mais importantes do setor de HPPC em nível 

mundial, ocupando a terceira posição em faturamento, de acordo com dados do Euromonitor 

de 2010. Tal relevância vai além em algumas categorias: o Brasil é o primeiro mercado 

mundial em desodorantes, produtos infantis e perfumaria; o segundo, em produtos 

masculinos, higiene oral, produtos para cabelos, proteção solar e banho; e o terceiro, em 

produtos cosméticos. Para as principais multinacionais instaladas no país, o mercado 

brasileiro tem posição de destaque: é o segundo maior mercado da Unilever, da Johnson & 

Johnson e da Avon e o terceiro da Colgate-Palmolive, para citar alguns exemplos. 

O tamanho e a relevância do mercado brasileiro de HPPC garantem um fluxo 

contínuo de investimento externo no setor. A natureza destes investimentos revela a intenção 

e compromissos de longo prazo do setor para com o país e demonstra o quanto ele vem 

ganhando em destaque no mercado global.  

O setor tem ainda representantes nacionais de peso, muitos dos quais líderes de 

seus segmentos, como Hypermarcas, Niely, O Boticário e Natura - essas duas últimas citadas 
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por serem foco desse estudo serão apresentadas individualmente no capítulo seguinte. O 

sucesso destas empresas brasileiras no Brasil leva frequentemente a iniciativas importantes de 

internacionalização como nos casos da Natura e O Boticário. 

A revista norte-americana WWD Beauty Inc. publica anualmente uma lista com 

as 100 maiores empresas fabricantes de produtos para beleza do mundo. O levantamento da 

WWD contempla empresas com atuação em pelo menos dois continentes e considera apenas 

as vendas de produtos de perfumaria, skincare, maquiagem, proteção solar, desodorantes, 

haircare e cremes para barbear. A Tabela 1 apresenta um resumo dessa lista. 

 

 
Tabela 1 - Ranking WWD Beauty 2013 

Posição no Ranking Empresa Vendas de beleza 2012 (US$ MI) 
1 L´Oréal 28,88 
2 Unilever 20,70 
3 P&G 20,08 
4 Estée Lauder 9,98 
5 Shiseido 8,38 
6 Avon 7,64 
7 Kao Corp 6,73 
8 Beiersdorf 6,16 
9 Johnson’s 5,87 

10 Chanel 5,33 
11 LVMH 4,65 
12 Coty 4,59 
13 Henkel 4,32 
14 Limited B. 3,60 
15 Colgate 3,31 
16 Natura 3,27 
24 Belcorp 1,90 
34 Boticário 0,998 
35 Hypermarcas 0,925 
63 Niely 0,345 

Fonte: Adaptado de WWD Beauty, p. 1, 2013. 
 

A Natura é a empresa latino-americana mais bem posicionada no ranking, 

ocupando a 16º posição à frente de nomes tradicionais da indústria mundial como Revlon, 

Clarins, Puig e Elizabeth Arden. A peruana Belcorp aparece em 24º. O Grupo Boticário 

aparece na 34º posição a frente das empresas brasileiras Hypermarcas e Niely, na 35º e 63º 

posições, respectivamente. Das 100 empresas listadas, 54 possuem operações ou marcas 

distribuídas oficialmente no Brasil (WWD BEAUTY, 2013). 

O setor de HPPC é um dos que mais investe em projetos de desenvolvimento 

social do país, sendo que para algumas empresas, como Natura e O Boticário, as questões 

sociais e ambientais têm papel central no seu modo de atuar. A Natura, por exemplo, investe 
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R$ 22 milhões ao ano em projetos com foco em educação, voluntariado e direitos da criança e 

do adolescente (ABIHPEC). 

 

Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, as grandes empresas do setor vêm 
sendo reconhecidas, ano após ano, com os mais importantes prêmios nacionais e 
internacionais. São milhões de reais em investimentos contínuos em programas de 
gestão de recursos naturais, conservação e na pesquisa e desenvolvimento de 
produtos e processos ecologicamente corretos, como a utilização de “plástico verde” 
nas embalagens, em parceria com a petroquímica Braskem, ou no desenvolvimento 
de comunidades parceiras fornecedoras de ativos e ingredientes naturais. 
(ABIHPEC, 2012) 

 

A seguir serão apresentados os históricos, números atualizados e ações de RSC 

praticadas pela Natura e O Boticário. 

 

 

2.1 NATURA 
 

 

Líder no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, 

a Natura atua por meio da venda direta, em que 1,5 milhão consultores de venda (CNs) são 

responsáveis por vender os produtos para os consumidores. Conta com 6,7 mil colaboradores 

e possui sede administrativa localizada em Cajamar (SP), quatro escritórios comerciais em 

Salvador (BA), Alphaville (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS), além de fábricas e 

Centros de Pesquisa e Tecnologia em Cajamar e Benevides (PA) e oito centros de distribuição 

no País, que atendem a um volume médio de 70 mil pedidos diários, realizando uma entrega 

por segundo para as consultoras (RELATÓRIO NATURA, 2012). 

A Natura enfatiza em seu Relatório Social publicado em 2013 a sua presença 

internacional, com destaque para a América Latina, região onde conta com mais de 304 mil 

consultoras. A sede regional está situada em Buenos Aires, na Argentina, e é responsável por 

coordenar as operações desse país e, também, do Chile, da Colômbia, do México, do Peru e 

da França. Cada um desses países também conta com um centro de distribuição.  

Em dezembro de 2012, a Natura adquiriu a participação de 65% da fabricante de 

cosméticos australiana AESOP, que atua no segmento premium na Oceania, Ásia, Europa e 

América do Norte. Em 2004 a Natura abriu capital com ações na Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa). 
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Nossas políticas de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do Produto e Segurança e 
Saúde no Trabalho são nossos guias no estabelecimento de estratégias e 
direcionamentos para todos os públicos que trabalham conosco diariamente. Elas 
são a base para nossa tomada de decisões e procuram refletir nossos objetivos de 
proporcionar o bem estar bem. (RELATÓRIO NATURA, 2012, p. 4) 

 

 

2.1.1 História da Natura 
 

 

Segundo a publicação corporativa da Natura denominada Nossa história e 

Desenvolvimento, destinada aos acionistas e investidores, a empresa foi fundada em 28 de 

agosto de 1968 por Luiz Seabra, em sociedade com Jean Pierre Berjeaout, com o nome de 

Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaout Ltda., e passou a se chamar Natura em poucos 

meses, devido à participação de ativos vegetais na composição dos produtos (NATURA 

INFOINVEST, 2014). 

Em 1974, a empresa adotou o modelo da venda direta para a distribuição dos 

produtos que se mostrou determinante para o crescimento da empresa. Durante a década de 

1980, a receita bruta cresceu mais de 30 vezes. Em 1983, a Natura foi um dos primeiros 

fabricantes brasileiros de cosméticos a introduzir o uso de produtos com refil, permitindo 

economia de custo para o consumidor, redução do desperdício e ampliação da consciência 

ecológica (NATURA INFOINVEST, 2014). 

Entre 1990 e 1992, a empresa identificou a necessidade de expressar um modo 

próprio de fazer negócios, o que foi sintetizado por meio da construção da Missão, Razão de 

Ser e Crenças descritas no Quadro 2. 

 

Visão Razão de Ser Direcionadores de cultura
A Natura, por seu comportamento 
empresarial, pela qualidade das 
relações que estabelece e por seus 
produtos e serviços, será uma 
marca de expressão mundial, 
identificada com a comunidade 
das pessoas que se comprometem 
com a construção de um mundo 
melhor através da melhor relação 
consigo mesmas, com o outro, com 
a natureza da qual fazem parte, 
com o todo. 

Nossa Razão de Ser é criar e 
comercializar produtos e serviços 
que promovam o bem-estar/estar 
bem. 
BEM-ESTAR: é a relação 
harmoniosa, agradável, do 
indivíduo consigo mesmo, com seu 
corpo. 
ESTAR BEM: é a relação 
empática, bem-sucedida, prazerosa, 
do indivíduo com o outro, com a 
natureza da qual faz parte, com o 
todo. 

 Compromisso com a verdade 
 Cuidar das relações 
 Aperfeiçoamento contínuo 
 Fazer bem-feito 
 Inovação 
 Desenvolvimento sustentável 
 Prazer e alegria 

Quadro 2: Visão, razão de ser e direcionadores de cultura Natura 
Fonte: Relatório Natura, 2012, p. 3. 
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Os conceitos descritos no Quadro 2, segundo o Relatório da Natura, publicado em 

2013, são premissas de atuação da empresa que se refletem na criação de produtos, como o 

Chronos Gel, lançado em 1992, tratamento antissinais e a linha Mamãe & Bebê, que vem 

acompanhada de um método de massagem para a gestante e o bebê (RELATÓRIO NATURA, 

2012, p. 3). 

Em 1994, teve início a expansão da Natura para a América Latina. Na mesma 

época, a empresa começou a participar ativamente do movimento de ampliação da 

responsabilidade social corporativa no Brasil. Em 1995, foi lançado, em parceria com a 

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, o Programa Crer para Ver, com 

o objetivo de apoiar a melhoria da qualidade de ensino nas escolas públicas de todo o país. 

Em 1998, ano em que a Natura foi reconhecida como a Empresa do Ano pela Revista Exame, 

publicação da Editora Abril, a empresa contribuiu para a fundação do Instituto Ethos – 

Empresas e Responsabilidade Social (NATURA INFOINVEST, 2014). 

Em 1999, a Natura adotou o uso sustentável da biodiversidade brasileira como 

plataforma tecnológica de pesquisa e desenvolvimento, o que contribuiu para o lançamento, 

em 2000, da linha Natura Ekos, com fragrâncias e produtos desenvolvidos a partir de ativos 

obtidos de plantas da flora brasileira. Também no final da década de 1990, a empresa 

aprimorou a governança corporativa por meio da criação do Conselho de Administração, em 

1998, do Comitê de Auditoria e Administração de Riscos em 1999 (NATURA INFOINVEST, 

2014). 

Em 2001, foi inaugurado o complexo industrial, de pesquisa e desenvolvimento e 

de treinamento e logística em Cajamar. Neste mesmo ano, ocorreu a seguinte reorganização 

societária: (1) o controle da subsidiária Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda., até 

então controlada pela Natura Empreendimentos, foi transferido para a Natura Cosméticos; (2) 

foi criada a Natura Logística e Serviços Ltda., para prestar serviços de logística e 

administração para todas as empresas do grupo Natura; e (3) constituída a Natura Inovação, 

para prestar serviços de pesquisa e desenvolvimento de produtos para a companhia (Nossa 

História e Desenvolvimento, NATURA INFOINVEST, 2014). 

Em março de 2004, a reorganização societária foi concluída e a Natura 

Cosméticos incorporou a Natura Empreendimentos e a Natura Participações. Esta 

reorganização teve como objetivo simplificar a estrutura societária para a realização da oferta 

pública de ações na Bovespa (NATURA INFOINVEST, 2014). 

Como parte da estratégia de internacionalização, a Natura inaugurou em 22 de 

abril de 2005 uma loja em Paris, em ponto privilegiado da capital francesa. A Casa Natura 
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Brasil é um espaço em que o consumidor encontra produtos elaborados com ativos da 

biodiversidade brasileira e tem contato com aspectos da cultura e dos costumes do Brasil. 

Neste mesmo ano, a Natura também iniciou operações no México (NATURA INFOINVEST, 

2014). 

Desde 2000, a empresa publica anualmente um relatório que segue os parâmetros 

da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). A Natura foi a primeira 

companhia brasileira a adotar, na íntegra, em seu relatório anual as diretrizes recomendadas 

pela Global Reporting Initiative (GRI), uma organização criada por diversas instituições 

multilaterais para o desenvolvimento de um modelo comum de divulgação voluntária dos 

impactos econômico, social e ambiental de empresas (NATURA INFOINVEST, 2014). 

A consciência socioambiental, o valor das relações com os públicos de interesse e 

o papel da empresa a sociedade são constantemente enfatizados pelos executivos da Natura 

com podemos observar neste trecho do depoimento de um de seus copresidentes do Conselho 

de Administração: 

 

Entendemos que, como sociedade, ainda temos um longo caminho pela frente até 
que se consiga difundir, de forma ampla, a consciência de que somos todos 
interdependentes e que provocamos, com nossas decisões individuais e coletivas, 
impactos relevantes sobre o nosso habitat. Essa consciência disseminada é, a nosso 
ver, a chave para colocar nossa criatividade, nossos conhecimentos e tecnologias a 
serviço do redesenho de nosso modo de vida. (RELATÓRIO NATURA, 2012, p. 6) 

 

Entre as políticas de atuação da empresa destaca-se a de empresa 

ambientalmente responsável que procura identificar os impactos sobre o meio ambiente, 

buscando minimizar aqueles que são negativos e amplificar os positivos. As diretrizes para o 

meio ambiente da Natura contemplam: (1) A responsabilidade para com as gerações futuras; 

(2) A educação ambiental; (3) O gerenciamento do pacto no meio ambiente e do ciclo de vida 

de produtos e serviços; (4) A minimização de entradas e saídas de materiais (NATURA 

INFOINVEST, 2014). 

Com o propósito de promover a ecoeficiência ao longo da cadeia de geração de 

valor e favorece a valorização da biodiversidade e da responsabilidade social, os produtos da 

Natura vêm com uma tabela ambiental, semelhante às tabelas nutricionais existentes nos 

alimentos, apresentando informações de forma transparente sobre a origem e o impacto de das 

fórmulas químicas e embalagens, com o propósito de incentivar o consumo consciente como 

demonstra o Quadro 3. 
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PRODUTO
Origem vegetal renovável: 53,5% Vegetal natural: 42,2% Com certificação de origem: 0%

Corresponde a toda parte da 
formulação que teve como origem 
fonte vegetal. Como "origem" 
compreende-se tanto as substâncias 
naturais como também a parte 
vegetal das substâncias sintéticas. O 
cálculo é feito em base seca, isto é, 
excluímos a água dos cálculos, pois 
grande parte dos produtos cosméticos 
possui muita água o que melhoraria o 
índice. 

Corresponde a toda parte da 
formulação que teve sua origem 
de fonte vegetal e que não sofreu 
modificações em processos 
químicos. Assim, todo vegetal 
natural também é de origem 
vegetal. 

Corresponde a toda parte da 
formulação que teve sua origem 
certificada. 
Certificação significa que um 
órgão externo comprovou que a 
origem daquela substância é 
sustentável e que o cultivo é feito 
de forma adequada, com boas 
práticas agrícolas. 

EMBALAGEM
Material reciclado: 25% Material reciclável: 85,7% Nº recomendado refilmagens: 3

Corresponde a toda parte da 
embalagem onde foi utilizado 
material reciclado pós-consumo, isto 
é, que já foi utilizado em algum 
produto e que foi reprocessado. 

Corresponde a toda parte da 
embalagem que é possível 
reciclar depois que for utilizada. 

É o número de vezes que a 
embalagem original pode ser 
refilada. A recomendação é feita 
com base na durabilidade das 
principais informações de 
rotulagem, assim como na sua 
resistência da embalagem para que 
sejam boas e seguras para 
manipulação. 

Quadro 3: Tabela Ambiental Natura 
Fonte: http://www.natura.com.br/institucional/sobre-a-natura/politicas/meio-ambiente/tabela-ambiental. Acesso 
em: 10 de fevereiro de 2014. 
 

 

2.1.2 Instituto Natura 
 

 

Em 2010, a Natura criou o Instituto Natura, cujo principal objetivo é mobilizar 

outros institutos e fundações, órgãos do governo e a comunidade escolar para em atuação 

conjunta promover a melhoria da qualidade da educação pública (INSTITUTO NATURA, 

2014). 

Com sede independente, localizada na cidade de São Paulo (SP), o Instituto 

Natura é uma organização sem fins lucrativos, com gestão autônoma e que conta com uma 

equipe de 22 profissionais. A principal fonte de recursos é a linha Natura Crer Para Ver, com 

produtos não cosméticos (INSTITUTO NATURA, 2014). 

Com a visão de “Criar condições para cidadãos formarem uma Comunidade de 

Aprendizagem”, o Instituto Natura desenvolve e apoias projetos em três pilares: (1) apoio à 

gestão pública da educação, para introduzir as melhores práticas aos sistemas brasileiros, 

apoiando também o redesenho do sistema de gestão educacional público; (2) inovação em 

tecnologias educacionais, que incentiva um novo modelo de escola; (3) e transformação 

educacional e social, com o suporte a projetos que fomentem a transformação social a partir 
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da educação, incorporando princípios de Comunidades de Aprendizagem (INSTITUTO 

NATURA, 2014). 

Em 2012, a arrecadação líquida alcançou o volume recorde de R$ 12,8 milhões no 

Brasil, com alta de mais de 50% em relação ao ano anterior. Além da linha Natura Crer Para 

Ver, o Instituto Natura recebe 0,5% do lucro líquido anual da Natura para a manutenção 

operacional de suas atividades (INSTITUTO NATURA, 2014). 

 

 

2.2 GRUPO BOTICÁRIO 
 

 

O Grupo Boticário é constituído de quatro unidades de negócio: O Boticário, 

Eudora, Quem disse, Berenice? e The Beauty Box, todas no segmento de beleza. Com 

cerca de seis mil colaboradores, o Grupo Boticário teve origem com O Boticário, fundado em 

1977, em Curitiba, no Estado do Paraná, como uma farmácia de manipulação. Entre os 

motivos da diversificação de suas marcas está a estratégia de ampliar os pontos de contato 

com a marca e, com isso, atingir um número maior de consumidores por meio de múltiplos 

canais, entre eles a venda direta, tão explorada pelos concorrentes Natura e Avon (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2014). 

A sede do Grupo Boticário e sua unidade fabril estão localizadas em São José dos 

Pinhais (PR). A organização conta ainda com um Centro de Distribuição em Registro (SP) e 

escritórios em São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Uma nova unidade fabril e um novo centro de 

distribuição estão em construção em Camaçari (BA) e em São Gonçalo dos Campos (BA), 

respectivamente (GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

O Boticário, principal marca do grupo e foco deste trabalho, é uma das unidades 

de negócio controladas pelo Grupo Boticário. Pioneira no Brasil com o sistema de franquia e 

uma das primeiras marcas brasileiras de cosméticos a se internacionalizarem inaugurando a 

primeira loja em Portugal em 1986 (GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

Atualmente, O Boticário é a maior rede de franquias do Brasil, segundo a 

Associação Brasileira de Franchising (ABF). A marca tem 900 franqueados, responsáveis por 

uma rede com cerca de 3.600 lojas, em 1.750 cidades brasileiras, onde são gerados em torno 

de 22 mil empregos diretos e indiretos. No mercado internacional, está presente em oito 

países: Portugal, Espanha, Estados Unidos, Japão, Angola, Arábia Saudita, Venezuela e 

Paraguai (GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 
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O portfólio de O Boticário conta com mais de 1.100 produtos entre itens de 

perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais, com itens para rosto, corpo e cabelos, atendendo 

homens e mulheres de todas as idades e estilos de vida, além de jovens e crianças (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2014). 

 

 

2.1.1 História da O Boticário 
 

 

Em 1977, nasce O Boticário, então uma farmácia de manipulação, em Curitiba 

(PR). Dois anos depois, em 1979, a primeira loja da marca foi aberta no aeroporto Afonso 

Pena, em São José dos Pinhais (PR), neste mesmo ano a água de colônia Acqua Fresca foi 

lançada. No ano seguinte, 1980, foi inaugurada a primeira loja franqueada em Brasília (DF). 

Nos anos seguintes, o ritmo de expansão se intensifica e alguns fatos marcantes, como o 

início da operação da fábrica, em São José dos Pinhais (PR) em 1982, a abertura da primeira 

loja no exterior (Portugal) e a criação do Centro de Relacionamento com o Cliente (CRC) em 

1989 (GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

Em 1990, foi criada a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (hoje 

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza). Em 1997, a distribuição de produtos 

passa a ser centralizada a partir da interligação da rede de lojas, sistema logístico que foi 

determinante para manter o ritmo de crescimento do número de pontos de venda. No ano de 

2007 O Boticário dá início ao Programa Reciclagem de Embalagens, na rede de lojas, 

programa esse que no ano de 2010 alcança a cobertura de 100% das lojas da rede. Em 2011 o 

Grupo Boticário lança a marca Eudora, primeira empresa nacional no segmento a atuar por 

meio de uma estratégia multicanal que inclui venda direta, comércio eletrônico, além de lojas 

próprias para experimentação e compra de produtos (GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

Grupo Boticário lança posicionamento de comunicação: beleza é o que a gente 

faz, descrito no Quadro 4. 
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Posicionamento de Comunicação Grupo Boticário
Beleza: Por meio do  
desenvolvimento e 
fabricação de produtos, 
de atitudes positivas e 
sustentabilidade, levamos 
beleza e autoestima e 
inspiramos pessoas, 
empresas e sociedade 
para a construção de um 
mundo mais belo. 

É: Representa o presente, 
o agora. Reforça as 
atitudes empreendedoras 
que levam a pensar, hoje, 
em soluções para o 
amanhã. 

Gente: Mostra nosso 
lado humano. É o 
reconhecimento pela 
dedicação da rede 
colaborativa que constrói 
esta história de sucesso e 
conduz toda a nossa 
estrutura empresarial. 

Faz: Simboliza o espírito 
empreendedor do Grupo e 
de quem faz parte dele, 
com o desejo incessante 
de crescer, dar 
oportunidades de 
crescimento e fazer 
sempre mais. 

Quadro 4: Posicionamento de Comunicação Grupo Boticário 
Fonte: Grupo Boticário, 2014. 
 

O posicionamento de comunicação do Grupo Boticário é “Beleza é o que a gente 

faz”. Tal posicionamento pretende demonstrar como os negócios do Grupo estão 

fundamentados na consciência de que o futuro é construído todos os dias por atitudes 

individuais e coletivas e traduz a Visão e os Valores Culturais descritos no Quadro 5. 

 

Valores Culturais Visão 
 Comprometimento com resultados. 
 Valorizamos as pessoas e as relações. 
 Somos íntegros. 
 Paixão pela evolução e desafios. 

 Ser referência no mercado de beleza. 

Quadro 5: Valores Culturais e Visão do Grupo Boticário 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Grupo Boticário, 2012, p. 9. 

 

Os valores culturais do Grupo Boticário revelam o pragmatismo da empresa 

relacionado à obtenção de resultados, preocupação constante com a integridade e a 

valorização das relações com os públicos de interesse que pauta o modo de atuar de todas as 

empresas pertencentes ao grupo (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE GRUPO 

BOTICÁRIO, 2012). 

A edição 2012 do Relatório de Sustentabilidade O Boticário, publicado em junho 

de 2013, incorpora todo o Grupo Boticário e suas unidades de negócios O Boticário, Eudora, 

Quem disse, Berenice?, The Beauty Box, Skingen Inteligência Genética e da Fundação Grupo 

Boticário de Proteção à Natureza. O relatório segue as diretrizes da GRI, (versão G3), nível de 

aplicação B. Informações detalhadas sobre as diretrizes GRI serão fornecidas no capítulo de 

Revisão de Literatura. Na edição de 2012 foram divulgados os desafios da atuação sustentável 

que o Grupo Boticário vislumbra até o ano de 2024 (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE GRUPO BOTICÁRIO, 2012). 
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Em 2012, também revisitamos nossa estratégia de sustentabilidade, em um exercício 
de constante evolução, ao mesmo tempo em que aperfeiçoamos nossos processos no 
sentido de minimizar nossos impactos. (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
GRUPO BOTICÁRIO, 2012, p. 5) 

 

Este Relatório de Sustentabilidade contempla as principiais práticas do Grupo 

Boticário no ano de 2012 e revela o jeito de fazer negócios considerando a sustentabilidade 

como ponto de partida para obter resultados, rentabilidade, satisfação dos públicos de 

relacionamento e, por consequência, crescimento contínuo. 

 

Importantes tendências e pressões podem ser vislumbradas no horizonte, com 
impactos em curto, médio e longo prazos. Algumas prospecções feitas por 
especialistas revelam que a população mundial deve passar de nove bilhões de 
indivíduos até 2050. Projeta-se que haja forte inclusão social e ascensão das classes 
menos favorecidas, assim como o desenvolvimento de novos mercados globais e o 
crescimento do mercado brasileiro. Também é considerada uma crescente no 
consumo, em relação ao endividamento e aos impactos ambientais. E devem 
aumentar, também, as exigências de grupos organizados pela redução do uso de 
matérias-primas não renováveis em nossa cadeia produtiva. (RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE O BOTICÁRIO, 2012, p. 17) 

 

Entre as iniciativas prioritárias do Grupo Boticário está a redução dos impactos 

ambientais e sociais relativos à extração e manipulação das matérias-primas, assim como na 

concepção, produção e reciclagem de embalagens, entre todos os elos da cadeia de valor. Com 

isso, a empresa pretende garantir a qualidade e segurança dos produtos, contribuindo para 

melhorar o desempenho de ciclo de vida e de recuperação pós-consumo do setor 

(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE GRUPO BOTICÁRIO, 2012) 

O descarte adequado de resíduos de embalagens pós-consumo ocupa posição 

central na estratégia de sustentabilidade do Grupo Boticário. Além de avaliar o impacto 

ambiental das embalagens utilizadas e incentivar o consumidor a usar de refis dos seus 

produtos, as lojas da marca O Boticário participam do Programa Reciclagem de Embalagens, 

lançado em 2006. Com essa iniciativa, a franqueadora busca conscientizar e alinhar os 

diversos públicos (franqueados, consultoras, colaboradores e consumidores) no esforço 

compartilhado para a redução dos impactos ambientais pós-consumo (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE GRUPO BOTICÁRIO, 2012) 

A Figura 3 mostra como o Grupo Boticário atua com cada um dos grupos de 

interesse com os quais mantém relação no que diz respeito às matérias-primas e embalagens. 
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Figura 3: Relacionamento com os grupos de interesse Grupo Boticário 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade O Boticário, 2012, p. 22. 
 

Como demonstrado na Figura 3, os grupos de interesse envolvidos na cadeia 

produtiva são: (1) fornecedores, (2) colaboradores, (3) franqueados, (4) representantes 

comerciais, (5) associações setoriais, (6) academia, (7) ONGs e (8) consumidores 

(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE GRUPO BOTICÁRIO, 2012): 

(1) Fornecedores: Atuação, em longo prazo, como agente de melhores práticas na 

cadeia de suprimentos. 

(2) Colaboradores: Criação e desenvolvimento de produtos com melhor 

desempenho ambiental, social e econômico no ciclo de vida, em parceria com fornecedores. 

(3) Franqueados: Compromisso com a troca de expertise, engajamento e 

conscientização sobre a relevância da sustentabilidade. Parceria na comunicação estratégica 

com o consumidor final. 

(4) Representantes comerciais: Compromisso com a troca de expertise, 

engajamento e conscientização sobre a relevância da sustentabilidade. Criar logística para que 

sejam agentes facilitadores no estímulo à devolução das embalagens pós-consumo, por parte 

de seus clientes. 

(5) Associações setoriais: Articulação de soluções em ciclo de vida do produto 

para o setor de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, e fortalecimento dos processos de 

logística reversa na cadeia de valor. 
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(6) Academia: Parcerias para pesquisa de metodologias e soluções para preencher 

lacunas que ainda persistem na análise do ciclo de vida do produto e para busca de 

alternativas aos desafios dos processos de logística reversa. 

(7) ONGs: Parcerias para viabilizar soluções para a cadeia de reciclagem e 

processos de logística reversa. 

(8) Consumidores: Desenvolvimento de produtos que atendam suas necessidades 

com melhor desempenho ambiental, social e econômico. Elaboração de estratégias para 

conscientizá-los do seu papel na devolução das embalagens pós-consumo, para reciclagem. 

 

 

2.1. Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
 

 

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma instituição sem fins 

lucrativos, com sede em Curitiba (PR) e atuação em todo o Brasil, criada em setembro de 

1990. A organização, atualmente mantida pelo Investimento Social Privado (ISP) do Grupo 

Boticário, tem a missão de promover e realizar ações para a conservação da natureza em todo 

o Brasil (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

A Fundação Grupo Boticário protege mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica e 

Cerrado – dois dos biomas mais ameaçados do Brasil – em áreas naturais próprias – Reserva 

Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, litoral do Paraná; e Reserva Natural Serra do 

Tombador, em Cavalcante, no interior de Goiás. Também apoia projetos de outras 

organizações, investe em mecanismos inovadores, dissemina conhecimento e sensibiliza a 

sociedade para que a conservação da natureza seja reconhecida como uma das causas mais 

relevantes para o mundo (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

Desde a sua criação, na década de 1990, a instituição já apoiou mais de 1,3 mil 

iniciativas de mais de 465 instituições em todo o Brasil, o que permitiu a descrição de 67 

novas espécies, o estudo de outras 220 ameaçadas de extinção e beneficiou 445 unidades de 

conservação (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

Criadas por iniciativa da Fundação em parceria com o Grupo Boticário, as 

Estações Natureza são exposições interativas sobre a biodiversidade brasileira, que têm como 

objetivo sensibilizar a população urbana sobre a questão ambiental. Estão em operação duas 

unidades, uma em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e outra em São Paulo, instalada na 

Estação Ciência da Universidade de São Paulo (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 
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A Fundação também é responsável pelo Projeto Oásis. A iniciativa, pioneira no 

país, premia financeiramente proprietários rurais que adotam práticas conservacionistas de 

uso do solo e mantêm áreas naturais nativas e de mananciais em suas propriedades, 

contribuindo para a qualidade da água (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

As ações da Fundação contribuem para amenizar os impactos das mudanças 

climáticas globais, já que evitar o desmatamento de florestas e de outras áreas naturais é um 

dos principais caminhos para a redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera 

(FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2014). 

No capítulo a seguir será apresentada a revisão sobre as teorias de 

Responsabilidade Social Corporativa, Imagem de Marca e Reputação Corporativa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Neste item, são revisadas as teorias relacionadas aos conceitos de 

Responsabilidade Social Corporativa, Imagem de Marca e Reputação Corporativa. 

Para entender a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), é preciso primeiro 

resgatar a história e o conceito de stakeholder, também conhecidos como públicos de 

interesse, apresentados a seguir. 

 

 

3.1 A HISTÓRIA DO CONCEITO DE STAKEHOLDER 
 

 

Segundo Freeman (1984), a história do conceito de stakeholder remonta teorias 

seminais de Adam Smith (1759), Berle e Means (1932) e Barnard (1938), como demonstrado 

na Figura 4. 

A palavra stakeholder apareceu pela primeira vez em um memorando interno do 

Stanford Research Institute (SRI), em 1963. O termo foi criado para generalizar a noção do 

acionista como o único grupo a quem a gestão precisa prestar contas. 

Assim, o conceito de stakeholders ou partes interessadas (em uma tradução livre) 

foi inicialmente definido como “grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir”. A 

lista de interessados originalmente incluía acionistas, empregados, clientes, fornecedores, 

credores e sociedade. Os pesquisadores do SRI argumentaram que se os executivos não 

entendessem profundamente as necessidades e preocupações desses grupos de interesse, eles 

não poderiam formular objetivos corporativos que recebem o apoio necessário para a 

sobrevivência da empresa. 
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Figura 4: A história do conceito de stakeholder 
Fonte: FREEMAN, R.E. Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984, p. 32. 

 

A Figura 4 demonstra que, a partir do trabalho original do SRI de 1963, a 

literatura percorreu caminhos muitas vezes divergentes para dar continuidade à teoria, se 

desdobrando nos temas (1) Planejamento Corporativo, (2) Teoria dos Sistemas, (3) 

Responsabilidade Social Corporativa e (4) Teoria da Organização, descritas resumidamente a 

seguir. 

(1) Planejamento Corporativo: O conceito de planejamento 

estratégico está intrinsecamente ligado à criação de alguma direção para a 

organização, com base na análise das capacidades organizacionais e as 

oportunidades e ameaças ambientais. Assim, a informação adequada sobre o meio 

ambiente, as mudanças passadas, futuras, bem como sobre as questões emergentes, 

é fundamental para um efetivo planejamento corporativo ou processo de decisão 

política.  

(2) Teoria dos Sistemas: Em meados de 1970, pesquisadores da 

teoria dos sistemas, liderada por Russell Ackoff e West Churchman, redescobriram 
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a análise dos stakeholders, transformando-a em uma poderosa ferramenta para 

abordar uma série de questões em ciências sociais (CHURCHMAN, 1968; 

ACKOFF, 1970) e definindo um método para análise dos públicos como "partes de 

um sistema" no qual as organizações também fazem parte.  

(3) Responsabilidade Social Corporativa (RSC): Outra trilha do 

trabalho original sobre o conceito de stakeholders que gerou muitas ideias, 

conceitos e técnicas e, consequentemente, promoveu mudanças nas organizações. 

Nos contextos político e social, bastar relembrar os movimentos sociais dos anos 

1960 e 1970 relacionados aos direitos civis, consumismo, ambientalismo e direitos 

das mulheres, entre outros, que serviram como catalisadores para repensar o papel 

das empresas na sociedade. Este tema será apronfundado no item 3.6 deste 

trabalho. 

(4) Teoria das Organizações: Linha de pensamento e estudo no qual 

vários teóricos demonstravam-se preocupados em explorar a relação entre a 

organização e o ambiente. No início dos anos 1960, William Evan começou a 

desenvolver o conceito de "Organization-set", que analisava as interações de uma 

organização com sua rede de organizações em seu ambiente. O trabalho de Evan 

(1966) levou a uma série de pesquisas empíricas e conceituais posteriores sobre 

relações inter-organizacionais, gerando diversos conceitos e hipóteses que podem 

ser usados para estudar fenômenos oriundos dos relacionamentos inter-

organizacionais complementares ao estudo sobre os stakeholders. 

 

 

3.2 A ORGANIZAÇÃO E SEUS STAKEHOLDERS 
 

 

Segundo Harrison (2005), os stakeholders são os públicos de interesse, grupos ou 

indivíduos que afetam e são significativamente afetados pelas atividades da organização: 

clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, 

comunidade, entre outros. 

A Figura 5 apresenta uma representação simbólica de como os públicos de 

interesse influenciam e são influenciados pela organização, em uma relação de mão dupla, 

simbolizada pelas setas de duas pontas.  
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Figura 5: A organização e seus stakeholders  
Fonte: Adaptado de HARRISON, Jeffrey S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. Porto 
Alegre: Bookman (2005, p. 31). 

 

Analisando a Figura 5, os clientes costumam ser o stakeholder mais estudado 

pelas empresas, pois sem eles, a mesma não existiria, não tendo para quem vender seus 

produtos ou serviços. A imprensa é um stakeholder muito importante e que exige cuidados, 

pois pode interferir no rumo das empresas tanto positivamente, quando negativamente ao 

divulgar informações negativas sobre a empresa.  

As agências e administradores governamentais são os órgãos públicos que 

regulamentam a atuação das empresas em ramos específicos. Por exemplo, no Brasil, a 

Receita Federal e a ANVISA possuem forte influência na atuação das organizações. 

Os intermediários financeiros são bancos que auxiliam em financiamentos, 

empréstimos e investimentos de longo prazo. 

Já os sindicatos atuam representando os interesses dos colaboradores e dos 

empregadores, objetivando manter uma boa relação entre empregado e empregador. 

Os fornecedores representam um importante stakeholder por participar 

diretamente na cadeia produtiva da empresa, oferecendo produtos e serviços, para que a 

empresa possa operar. 

Os grupos ativistas atuam como representantes dos interesses sociais frente às 

organizações. Tem crescido muito a força destes grupos, na batalha para que as empresas 
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atuem de forma socialmente responsável. Como exemplos, pode-se mencionar o Greenpeace e 

diversas ONGs.  

Os concorrentes são outras empresas que lutam pela mesma participação de 

mercado. As comunidades locais são indivíduos ou empresas que estão ao redor das 

instalações do espaço físico da organização ou às quais se mantém contato.  

A gestão dos stakeholders é um dos caminhos que pode ser percorrido pelas 

empresas na busca da construção de uma vantagem frente à concorrência. Entretanto, a gestão 

deve estar baseada no engajamento dos diversos stakeholders, considerando-os no processo 

decisório da Organização. 

Vale destacar que muitas vezes engajamento e relacionamento são tratados como 

sinônimos, porém, são coisas diferentes. O relacionamento da empresa com seus stakeholders 

pode ser caracterizado por qualquer contato, muitas vezes limitando-se àqueles relacionados 

ao processo de compra e venda. Quando esse relacionamento é bom e os públicos de interesse 

não têm queixas sobre a empresa, ela muitas vezes tende a acreditar que já os está engajando, 

mas, segundo o Stakeholder Engagement Manual (2006), o engajamento é “o processo de 

buscar pontos de vista dos públicos de interesse sobre seu relacionamento com uma 

organização” (...) ou “o esforço de uma organização para entender e envolver seus 

stakeholders e seus interesses no andamento de suas atividades e processos de decisão”. 

Nesse caso, não basta perguntar o que os stakeholders gostariam de saber 

adicionalmente sobre a empresa em questão, mas deve haver um esforço genuíno de levar em 

consideração os seus interesses, mesmo quando um determinado púbico não se manifestar, 

por exemplo, no lançamento de produtos ou na definição de novas formas de prestação de um 

serviço. 

Segundo a empresa inglesa Sustainability, especializada em prestar consultoria 

sobre sustentabilidade para empresas globais, são três as formas de gerações de engajamento, 

conforme mostra a Figura 6:  
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Figura 6: As três gerações de engajamento de stakeholders  
Fonte: KRICK, T. et al. Stakeholder Engagement Manual, Volume 2 (2005, p. 8). 

 

A primeira geração consiste de uma abertura da empresa para a participação das 

partes interessadas, mas é iniciada mais por pressão ou motivação do público de interesse do 

que da própria empresa.  

Na segunda geração, a empresa começa a perceber a importância de se aproximar 

de algumas pessoas para gerenciar riscos e reputação. A empresa é mais proativa nesta 

geração do que na primeira, mas ainda assim busca minimizar impactos já existentes ou 

antever reações a impactos futuros. 

A terceira geração é a mais proativa das três, e tem o objetivo de melhorar 

processos e gerar inovação dentro da organização com a colaboração de públicos externos. 

O engajamento com stakeholders deve ser visto como um processo evolutivo. 

Diferentes áreas de uma mesma empresa, no entanto, podem estar em estágios diferentes, 

conforme sua experiência e abertura para o engajamento. O objetivo de toda empresa deve ser 

evoluir neste engajamento de forma que, em todos os seus processos, busque-se o nível 

máximo de abertura e participação de públicos externos. 

 

 

3ª geração
INOVAÇÃO

Estratégia integrada 
de engajamento. 

Influência na Governança. 
Geração de Inovação

2ª geração

GERENCIAMENTO DE 
RISCOS E REPUTAÇÃO

Engajamento sistemático para gestão de riscos e 
crescente entendimento de stakeholders. 

Envolvem diversas áreas.

1ª Geração

REATIVA

Engajamento devido à pressão da sociedade, para reduzir impactos, com 
benefícios localizados e pontuais.
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3.3 RELACIONAMENTO COM OS STAKEHOLDERS NA CONSTRUÇÃO DE 
VANTAGEM COMPETITIVA 
 

 

A busca por vantagem competitiva, ou seja, vantagem de desempenho frente às 

demais empresas concorrentes é uma constante no ambiente empresarial. 

Entende-se por vantagem competitiva o conjunto das características ou atributos 

detidos por uma empresa que lhe confere certa superioridade sobre os concorrentes imediatos 

(LAMBIM, 2000, p. 336). 

Segundo Lambim (2000), a visão tradicional tem sua origem na economia, outras 

disciplinas de administração e nas empresas de consultoria. Na visão tradicional, é percorrido 

o processo de administração estratégica, pelo qual as organizações analisam e aprendem com 

seus ambientes internos e externos, estabelecem a direção estratégica, criam estratégias e 

implementam essas estratégias.  

A visão baseada em recursos parte de uma análise mais econômica sobre a 

organização, cuja teoria considera que o sucesso organizacional está relacionado com uma 

melhor gestão dos recursos e capacidades controlados pela organização (BARNEY; 

HESTERLY, 2007, p. 64).  

A visão baseada na gestão superior dos stakeholders representa um caminho para 

construção de vantagem competitiva mediante um olhar para fora dos muros da organização 

para clientes, concorrentes, fornecedores, imprensa e sociedade, buscando novas formas de 

criar e entregar valor maior do que a concorrência.  

Na visão baseada na gestão dos stakeholders, a empresa é vista como o centro de 

uma rede de públicos interessados e a obtenção da vantagem competitiva se baseia na gestão 

superior do relacionamento e comunicação com esses públicos. O Quadro 6 apresenta um 

resumo das três visões.  
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 Visão Tradicional 
Visão baseada em 

Recursos 
Visão baseada na gestão 
superior dos stakeholders 

Origem 
Economia, outras disciplinas 
de administração e empresas 
de consultoria. 

Economia, competências e 
capacidade gerencial geral. 

Ética empresarial e 
responsabilidade social. 

Visão da 
empresa 

Uma entidade econômica. 
Um conjunto de recursos, 
habilidades e aptidões. 

Uma rede de relações entre 
a empresa e seus 
stakeholders. 

Método de 
formulação da 

estratégia 

Análise da situação dos 
ambientes interno e externo 
levando à formulação da 
missão e das estratégias. 

Análise dos recursos, 
habilidades e aptidões 
organizacionais; aquisição 
de recursos, habilidades e 
aptidões superiores. 

Análise do interesse e do 
poder de influência dos 
vários stakeholders. 

Fonte de 
vantagem 

competitiva 

Melhor adaptação da 
organização a seu ambiente 
tirando vantagem de seus 
pontos fortes e 
oportunidades, superando 
pontos fracos e ameaças. 

Posse de recursos, 
habilidades e aptidões que 
sejam valiosos, raros e 
difíceis de serem imitados 
pelos concorrentes. 

Ligação superior com os 
stakeholders, gerando 
confiança e boa vontade, 
reduzindo a incerteza, 
melhorando os acordos 
comerciais, e por fim, 
melhorando o desempenho 
da empresa. 

Quadro 6: Três visões para construção de vantagem competitiva 
Fonte: Adaptado de HARRISON, Jeffrey S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. Porto 
Alegre: Bookman (2005, p. 27). 

 

Analisando o Quadro 6, pode-se perceber que a visão baseada na gestão superior dos 

stakeholders representa uma evolução das visões tradicional e baseada em recursos, na qual a 

organização tem maior foco externo à medida que amadurece e busca uma atuação nos 

mercados em que está presente, melhorando os acordos comerciais e o alcançando 

desempenho superior para o seu negócio.  

 

 

3.3.1 Classificação do Poder que os Stakeholders Exercem sobre a Empresa 
 

 

Harrison (2005) propõe uma análise dos públicos de interesse a partir da 

identificação dos interesses e do poder que esses stakeholders possuem sobre a empresa como 

demonstra a Figura 7.  
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Receita Federal 

Colaboradores 

Clientes 
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  Formal Econômico Político 
 

                             PODER DO STAKEHOLDER 
 
Figura 7: Matriz de classificação dos stakeholders: Interesse x Poder 
Fonte: Adaptado de HARRISON, Jeffrey S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. Porto 
Alegre: Bookman (2005, p. 67).   

 

Conforme mostra a Figura 7, existem três tipos de interesse: o interesse em 

propriedade, interesse econômico e o interesse social.  

Segundo Harrison (2005), um interesse de propriedade significa que os ganhos do 

stakeholder dependem do valor da companhia e de suas atividades. Se o colaborador possuir 

ações, se for proprietário, ou mesmo acionista, seu interesse sempre será classificado como 

“de propriedade”.  

Um interesse econômico significa que aquele público de interesse possui uma 

relação econômica com a empresa. Ele pode ser um colaborador, ou um cliente, um 

fornecedor, um distribuidor, um banco credor ou mesmo um parceiro comercial. Por exemplo, 

colaboradores recebem salários, governos recebem impostos, clientes dependem do que 

compram e fornecedores recebem pagamento pelos produtos e serviços oferecidos pela 

empresa (HARRISON, 2005). 

Um interesse social ocorre quando o stakeholder não está diretamente associado à 

organização, mas se interessa em garantir que ela se comporte de maneira socialmente 

responsável. Por exemplo, as agências reguladoras como a ANVISA, os grupos ativistas 

como o Greenpeace e a imprensa estão entre os públicos que cobram da empresa que ela atue 

de forma socialmente responsável.  

Em relação à influência, os stakeholders podem ter poder: formal, econômico ou 

político.  
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O poder formal ocorre quando o stakeholder tem direito legal ou contratual de 

tomar decisões em nome da empresa. Por exemplo, o proprietário e os diretores tomam 

decisões em nome da empresa, bem como o governo, quando encaminha a Receita Federal ou 

as Agências Reguladoras para fazerem suas fiscalizações e encontra alguma irregularidade. 

O poder econômico está relacionado ao fato do stakeholder deter algo que a 

empresa valoriza, como: serviços, produtos, capital, matéria-prima e mão de obra. Por 

exemplo, os colaboradores detêm capacidade de trabalho, os clientes detêm capital, os 

fornecedores detêm a matéria-prima, os distribuidores detêm sua rede de distribuição, entre 

outros.  

O poder político está associado à capacidade de persuadir legisladores, sociedade 

ou agências reguladoras a influenciar o comportamento da empresa. Por exemplo, a imprensa 

pode divulgar notícias que prejudicam ou beneficiam a imagem da empresa perante a 

sociedade. O próprio relacionamento com a comunidade local pode influenciar na imagem da 

empresa.  

Esta classificação dos stakeholders auxilia os gestores a entender melhor tanto as 

necessidades como o poder e, a partir dela, é possível selecionar os públicos de interesse que 

serão trabalhados com uma estratégia de relacionamento e comunicação mais próxima. O 

interesse do stakeholder e seu poder de influência, seja formal, econômico ou político, devem 

ser avaliados pelos gestores no processo de internacionalização ou abertura de filiais de uma 

empresa transnacional brasileira no exterior. Essa avaliação poderá gerar a confiança e boa 

vontade na percepção dos stakeholders, melhorando acordos comerciais tal como ocorre no 

seu mercado de origem.  

Segundo Rocha et al. (2010), para se iniciar a classificação do poder que os 

stakeholders exercem é preciso mapear os públicos de interesse, identificando todas as 

pessoas (ou grupos de pessoas) que impactam ou são impactados pelas decisões tomadas pela 

empresa. Há grupos com maior impacto e para os quais a empresa já destina uma série de 

ações, como colaboradores e clientes. Há também grupos que sofrem (e causam) menor 

impacto e que variam bastante de empresa para empresa.  

Como em geral a lista de públicos com os quais a empresa se relaciona é grande, é 

muito importante começar por um mapeamento detalhado, a partir do qual a empresa 

precisará selecionar os grupos prioritários a serem envolvidos, conforme seus interesses e os 

temas a serem abordados. No Grupo Santander, por exemplo, o mapa de stakeholders foi 

desenvolvido a partir de uma lista dos principais públicos com os quais a empresa se 

relaciona. A participação de representantes de diversas áreas do banco na construção do mapa 
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garantiu representatividade, levando em conta diversos pontos de vista e canais de 

relacionamento com os stakeholders, demonstrado na Figura 8.  

 

 
Figura 8: Mapa de stakeholders do Banco Santander 
Fonte: Práticas de engajamento de stakeholders Grupo Santander – <http://sustentabilidadereal.conectt.com.br/ 
engajamento/praticas.aspx>. 
 

Os públicos presentes no Figura 8 foram agrupados de acordo com seu principal 

papel no processo de construção de valor para a organização:  

(1) Constroem: Públicos envolvidos na operação do banco, 

participando mais diretamente da construção de valor; 

(2) Regulam: Públicos que regulamentam e/ou 

supervisionam o processo de construção de valor; 

(3) Representam interesses: Públicos que possuem interesses 

no processo de construção de valor. 

 

Tais stakeholders estão inseridos na sociedade e no ambiente empresarial, ou seja, 

no entorno da construção de valor do negócio da empresa. No centro do mapa, encontra-se o 

indivíduo, uma vez que todos os públicos são compostos de indivíduos que precisam ser 

entendidos e respeitados como tal. Estes podem ter mais de um papel, atuando em um ou mais 

grupos de stakeholders. Em outras palavras, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo, cliente, 

funcionário do governo e membro de uma ONG. 
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3.4 FORMAS DE MENSURAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS 
 

 

As formas de mensuração do relacionamento entre as Organizações e seus 

stakeholders são desafios descritos por diversos autores, entre eles, Freeman (1984) que 

orienta a determinar para cada um dos stakeholders uma ou mais medidas simples de 

mensuração que somadas podem contribuir para medir "o desempenho da organização como 

um todo". Mendelow (1981) escreveu que um processo para determinar medidas de 

desempenho é fazer um levantamento dos grupos de stakeholders e obter um conjunto de 

critérios pelos quais eles julgam a empresa e fazer um levantamento entre os gestores sobre 

como esses critérios podem ser interpretados. A partir destes dois conjuntos de dados, 

Mendelow argumenta que se pode começar a construir um conjunto coerente de medidas. 

No entanto, este conjunto de medidas pode, em muitos casos, ter aspecto 

meramente comportamental e, portanto, subjetivo, sendo de difícil mensuração. O ideal é que 

se estabeleça um conjunto de medidas em que possam ser feitas comparações. O Quadro 7, 

adaptado de Freeman (1984, p. 179), é um exemplo de demonstrativo de formas de 

mensuração por categoria de stakeholder em que seria possível, segundo o autor, medir o 

desempenho de empresas diferentes e determinar as diferenças na gestão dos stakeholders. 
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Categoria do 
stakeholder 

Forma de mensuração de curto prazo Forma de mensuração de longo prazo 

Clientes 

Vendas (R$ e volume). 

Novos clientes. 

% de satisfação dos clientes. 

Crescimento em vendas. 

Rotatividade de clientes. 

Capacidade de controle de preços. 

Fornecedores 

Custo da matéria-prima. 

Prazo de entrega. 

Estoque. 

Disponibilidade de matéria-prima. 

Taxas de crescimento de:  

- custos de materiais primas; 

- prazo de entrega; 

- estoque. 

Inovações vindas de fornecedores. 

Acionistas 

Valorização das ações. 

Aumento da rentabilidade da empresa. 

Capacidade de crescimento usando recursos 
próprios. 

Habilidade de convencer os acionistas sobre 
a estratégia de crescimento e aumento do 
retorno sobre o investimento. 

Colaboradores 

Número de sugestões. 

Produtividade. 

Número de reclamações. 

Número de promoções internas. 

Rotatividade. 

Governo 
Número de novas leis que afetam a 
empresa. 

O acesso a membros-chave e colaboradores. 

Número de novas regulamentações que 
afetam a indústria com um todo. 

Clientes 

Número de reclamações. 

Número de reuniões. 

Número alianças formadas. 

Número de ações judiciais. 

Número de mudanças na política devido aos 
órgãos reguladores (PROCON, Idec, etc.). 

Ambientalistas 

Número de reuniões. 

Número de alianças formadas. 

Número de reclamações junto ao Ministério 
do Meio Ambiente. 

Número de ações judiciais. 

Número de mudanças na política devido aos 
ambientalistas. 

Quadro 7: Demonstrativo de formas de mensuração por categoria de stakeholder 
Fonte: Adaptado pelo autor de FREEMAN, E. Strategic management: a stakeholder approach (1984, p. 179). 

 

O demonstrativo de formas de mensuração por categoria de stakeholder propõe 

formas de medir o desempenho das ações de relacionamento para o curto e longo prazo. 

Sendo as formas de mensuração de curto prazo, muitas vezes convencionais, tais como 

aumento do volume de vendas ou unidades vendidas de um produto e a formas de mensuração 

de longo prazo uma extensão das medidas de curto prazo, mas que em alguns casos 

transcendem os muros do próprio negócio e consideram modificações ou melhorias no 

ambiente empresarial como um todo ou na indústria a qual a organização faz parte 

(FREEMAN, 1984). 

Entre as formas mais utilizadas pelas empresas de estabelecer indicadores da relação 

com seus stakeholders estão os relatórios de sustentabilidade descritos a seguir. 
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3.4.1 Relatórios de Sustentabilidade 
 

 

De acordo com Oliveira (2008), embora nem todas as empresas transnacionais 

brasileira publiquem relatórios de sustentabilidade ou, como também é conhecido, o balanço 

socioambiental, a sua elaboração e publicação tem se tornado mais comum ano após ano. Essa 

ferramenta de comunicação serve para mostrar aos públicos com os quais a empresa se 

relaciona de forma transparente os projetos e ações ambientais, econômicos e sociais da 

empresa.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), 

fundado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, no Brasil, o balanço social da 

Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia, publicado em 1984, é considerado o primeiro 

documento brasileiro do gênero. Quase dez anos depois, em 1992, o Banco do Estado de São 

Paulo (Banespa) - comprado em 2000 pelo Grupo Santander - publicou o seu Balanço Social, 

compondo a lista das empresas precursoras desse tipo de publicação no Brasil.  

O processo de elaboração do relatório de sustentabilidade pode ser visto com duas 

funções principais: a primeira é como uma ferramenta de comunicação da empresa com os 

seus diferentes públicos de interesse. A segunda é como uma ferramenta para se fazer uma 

avaliação de seus pontos forte e das suas oportunidades de melhorias, sendo essa uma forma 

de mensuração de resultados. 

A fim de organizar o processo de levantamento de informações como base para a 

criação de planos de melhoria, foram criadas algumas metodologias amplamente aceitas e 

difundidas. 

Segundo Oliveira (2008), existem três metodologias principais de indicadores de 

sustentabilidade que têm sido usadas no Brasil, a mais antiga é a do IBASE. Em seguida, 

foram criados os indicadores Ethos e, mais recentemente, utilizada no mundo todo, a 

metodologia da Global Report Iniciative (GRI).  

Os indicadores propostos pelo IBASE relacionam a receita, o resultado 

operacional e a folha de pagamento bruta da empresa a seus investimentos sociais internos 

(segurança e saúde, são alguns exemplos), externos (educação, por exemplo) e ambientais. Há 

também indicadores do corpo funcional e da gestão da responsabilidade corporativa. Os 

indicadores IBASE se caracterizam pela simplicidade e objetividade, representados por uma 
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tabela que cabe em uma folha A4. Normalmente, as organizações brasileiras começam a 

avaliar a sua atuação sustentável aplicando e analisando os indicadores IBASE. 

Os indicadores Ethos foram criados em pelo Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social. Esse modelo possui 40 indicadores formados por questões analíticas, binárias e 

quantitativas divididas em sete grandes temas: Valores, Transparência e Governança, Público 

Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, Governo e 

Sociedade.  

As questões analíticas avaliam o estágio atual de gestão da empresa em relação a 

determinadas práticas. As empresas associadas ao instituto, após preencherem os indicadores 

em um sistema, recebem uma avaliação com as suas notas médias e as referências de mercado 

por indicador.  

Já os indicadores GRI foram criados por uma instituição internacional 

independente, cuja missão é desenvolver um padrão internacional de relatórios de 

sustentabilidade. Com sede em Amsterdã, na Holanda, a organização conta com a 

participação de um grupo multistakeholders de diversas nacionalidades. Os indicadores são 

compostos por 79 grandes temas, divididos entre essenciais e adicionais. A GRI possui quatro 

princípios básicos: a materialidade, o engajamento com stakeholders, o contexto de 

sustentabilidade e a abrangência.  

A materialidade refere-se à ideia da empresa relatar o que é relevante para o seu 

negócio, por exemplo, para uma empresa de serviço, questões ambientais são menos 

relevantes do que para uma indústria. Baseado nesse conceito, empresas de serviços devem 

buscar analisar com maior profundidade os indicadores que geram maior impacto nos 

negócios e na sociedade como um todo.  

A inclusão de stakeholders refere-se ao fato de que, além da empresa se 

autoavaliar, ela deve ouvir e relatar a avaliação dos seus públicos de interesse sobre os itens 

considerados mais relevantes. 

O contexto de sustentabilidade refere-se aos temas que devem ser abordados no 

relatório que devem contemplar, de forma equilibrada, questões ambientais, econômicas e 

sociais da companhia. 

Por fim, a abrangência diz respeito aos limites do relatório, em questões 

geográficas, temporais e de negócio. Uma holding multinacional, por exemplo, ao publicar 

um relatório, deve deixar claros: a abrangência territorial das informações (Mundo, América 

Latina ou Brasil), o período coberto pela publicação (bianual, anual ou semestral) e quais 

negócios da empresa estão inclusos no relato.  
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Para Oliveira (2008), a escolha de uma das três metodologias está ligada ao grau 

de evolução das empresas em relação à análise da sustentabilidade empresarial. Muitas 

empresas começam a se avaliar com os indicadores IBASE, depois partem para os 

Indicadores Ethos, que tratam uma gama maior de assuntos e, por fim, passam a utilizar a 

metodologia GRI, que possui uma estrutura mais maleável e ao mesmo tempo complexa, de 

acordo com a relevância do assunto para a empresa e para seus públicos de interesse. 

Mais importante do que a publicação em si é o fato de a empresa utilizar todas as 

informações levantadas para uma autoavaliação, podendo, assim, desenvolver planos de ação 

para melhoria, baseados no diagnóstico realizado. Dessa forma, além de a empresa possuir um 

instrumento de comunicação com seus stakeholders, ela contará, também, com uma nova 

ferramenta para análise do seu sistema atual de gestão. 

 

 

3.5 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
 

 

A teoria sobre Responsabilidade Social surgiu na década de 1950 sendo um de 

seus precursores Bowen (1957, p. 3). Para este autor, os negócios são centros vitais de poder e 

decisão e as ações das empresas atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos, questionando 

quais seriam as responsabilidades que a sociedade espera dos “homens de negócios”, 

defendeu a ideia de que as empresas devem compreender melhor seu impacto social, e que o 

desempenho social e ético deve ser avaliado por meio de auditorias incorporadas à gestão de 

negócios. 

Para Carroll (1999, p. 269), a década de 1950 ficou marcada como início da 

discussão sobre responsabilidade social dos negócios, caracterizando Bowen (1957) como o 

pai da responsabilidade social corporativa, considerando que esse autor foi o pioneiro em 

debater o tema no contexto do ambiente de negócios. 

De acordo com Davis (1960, p. 70), a partir da década de 1960, o termo 

responsabilidade social corporativa se expandiu e obteve definições mais claras, tais como a 

definição em que o autor refere-se à RSC como as decisões e ações tomadas pelos homens de 

negócios por razões além dos interesses econômicos e técnicos diretos. McGuire (1963, p. 

144), afirmou ainda que a ideia das responsabilidades sociais pressupõe que a organização 

possui não apenas obrigações econômicas e legais, mas também responsabilidades para com a 

sociedade que se estendam para além dessas obrigações. Observa-se que durante a década de 
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1960, pesquisadores em estudos e artigos seminais sobre o tema, atribuíram maior 

importância à relação entre empresas e sociedade reconhecendo o impacto que uma tem sobre 

a outra.  

Na década de 1970, o tema responsabilidade social corporativa se torna recorrente 

no meio acadêmico e empresarial, recebendo inúmeras definições conceituais. Entre elas, está 

a definição de Johnson (1971, p. 50), na qual é apresentado um alinhamento entre RSC e a 

teoria dos stakeholders: 

 

Uma empresa socialmente responsável é aquela em que os administradores 
balanceiam uma multiplicidade de interesses. Ao invés de esforçarem-se somente 
por maiores lucros aos seus acionistas, uma organização responsável deve também 
considerar os empregados, fornecedores, intermediários, comunidades locais e a 
nação. 

 

De acordo com Carroll (1999, p. 282), essa evolução acerca da RCS estava 

presente no relatório Social Responsabilities of Business Corporation Report, formulado pelo 

Committee for Economic Development, entidade formada pelos administradores de empresas 

e educadores, como segue: 

 

Os negócios estão sendo chamados para assumir responsabilidades amplas para a 
sociedade como nunca antes e para servir a ampla variação de valores humanos 
(qualidade de vida além de quantidade de produtos e serviços). Os negócios existem 
para servir a sociedade; seu futuro dependerá da qualidade da gestão em responder 
as mudanças de expectativas do público. 

 

 

A década de 1970 foi marcada autores que propunham a utilização da RSC como 

base para elaboração do que seria chamado de desempenho social corporativo. Sethi (1975) 

definiu três estágios básicos desse desempenho baseados no comportamento das empresas, 

são eles: (1) obrigação social, (2) responsabilidade social e (3) responsividade social.  O 

estágio de obrigação social consistiria em comportamento empresa reativo às forças de 

mercado e às restrições legais, enquanto que o estágio seguinte, o de responsabilidade social, 

seria a evolução do comportamento corporativo para um nível convergente com os valores, 

normas sociais e desempenho esperado da organização. O terceiro e último estágio, 

denominado responsividade social seria caracterizado como proativo, baseado em um 

comportamento empresarial antecipatório e preventivo por natureza (SETHI, 1979, p. 65-66). 

Um significado mais amplo da responsabilidade social surgiu em 1979, quando 

Carroll (1999, p. 282) propõe um modelo conceitual onde inclui uma variedade de 
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responsabilidades das empresas junto à sociedade, e esclarece os componentes de 

responsabilidade social empresarial que estão além de gerar lucros e obedecer à lei. Os 

estágios evolutivos do comportamento corporativo estão representadas no Quadro 8. 

 

Dimensões de 
Comportamento 

Estágio 1: 
Obrigação Social 

Estágio 2: 
Responsabilidade Social 

Estágio 3: 
Responsividade Social 

Busca de 
legitimidade 

 Adota critérios de 
legitimidade econômica 
e legal 

 Não viola leis 
estabelecidas 

 Adota critérios mais 
amplos para avaliar 
desempenho 
organizacional e social 

 Papel definido pela 
sociedade 

 Reconhece a importância 
de critérios não 
econômicos 

Normas éticas 

 Considera apenas seus 
próprios padrões éticos 

 Define normas 
relacionadas à 
comunidade, evitando 
prejuízos econômicos 

 Defende normas éticas 
institucionais em 
detrimento dos interesses 
econômicos 

Prestação de 
contas à 

sociedade 

 Presta contas rigorosas 
com acionistas 

 Inclui grupos sociais 
afetados por suas ações 

 Inclui grupos sociais 
afetados ou não por suas 
ações 

Estratégia 
operacional 

 Explorativo e defensivo  
 Máxima externalização 

dos custos 

 Adaptativa reativa 
 Internaliza custos 

 Postura mais preventiva 
e proativa 

 Elimina efeitos externos 

Respostas às 
pressões sociais 

 Comportamento 
basicamente defensivo 

 Disponibiliza 
informações apenas 
legalmente 

 Assume 
responsabilidades 

 Possibilita acesso a 
informações 

 Discute atividade com 
grupos externos 

 Divulga muitas 
informações sobre a 
empresa 

Relação com o 
Governo 

 Resiste à regulação 
 Resiste a demandas por 

informação 

 Coopera com o Governo 
 Participa do processo 

político 

 Comunicações abertas 
com o governo 

 Auxilia na aplicação das 
leis 

Atividades 
políticas e 
legislativas 

 Procura manter status-
quo 

 Mantém em segredo 
atividades de lobby 

 Contribui para algumas 
alterações de leis 

 Atua menos 
secretamente em lobby 

 Auxilia no 
desenvolvimento de leis 
relevantes 

 Promove honestamente 
atividades de lobby 

Filantropia  Realiza filantropia por 
benefício direto 

 Contribui para causas 
não controvertidas 

 Efetua contribuições para 
grupos controvertidos 

Quadro 8: Estágios evolutivos do comportamento corporativo 
Fonte: Adaptado de Sethi (1979, p. 67-68). 
 

No final da década de 1970, Carroll (1979) cunhou a definição que seria uma das 

mais importantes contribuições teóricas sobre o termo RSC, senda a mais utilizada e citada 

em estudos e trabalhos acadêmicos. Carroll (1979, p. 499) definiu RSC como o desempenho 

corporativo em 4 diferentes categorias de responsabilidade: Econômica, legal ética e 

discricionária. Estas categorias estão representadas na Figura 9. 
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Figura 9: Categorias de Responsabilidade Social Corporativa 
Fonte: Adaptado de Carroll (1991, p. 72). 
 

Para Carroll (1979, p. 499), as quatro categorias demonstradas na Figura 9, não 

são mutuamente exclusivas e nem pretendem retratar um contínuo com as preocupações 

econômicas de um lado e as preocupações sociais de outro. Além disso, não são nem 

cumulativas e nem aditivas. O autor define as responsabilidades da seguinte forma: 

(1) Responsabilidades econômicas: Fundamentais e a base para todas as outras, já 

que antes de qualquer coisa, a instituição como negócio é a unidade econômica básica da 

sociedade. 

(2) Responsabilidades legais: São definidas como partes integrantes do contrato 

social entre empresa e a sociedade, uma vez que a sociedade espera que os negócios cumpram 

sua missão econômica dentro da estrutura de requisitos legais. 

(3) Responsabilidades éticas: Apesar de não serem necessariamente codificadas 

em leis e regulamentações, são esperadas pelos membros da sociedade em relação às 

empresas, já que a sociedade possui expectativas acima dos requisitos legais em relação aos 

negócios. 

(4) Responsabilidades discricionárias: São aquelas em que os negócios têm 

liberdade de assumir ou não, uma vez que não há imposição legal ou ética, além de não haver 

uma mensagem clara da sociedade neste sentido. Dessa forma, essa categoria seria de 

natureza voluntária por parte das empresas. 
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A partir da década de 1980, os estudos acadêmicos sobre o tema adotaram um 

direcionamento mais voltado para pesquisas e temas alternativos reduzindo o foco em 

definições conceituais acerca do termo RSC (CARROLL, 1999, p. 284). Drucker (1984) 

elaborou uma das mais novas perspectivas para a época baseada na ideia em que lucratividade 

e responsabilidade não seriam compatíveis, mas que os negócios poderiam converter as 

responsabilidades sociais em oportunidades de negócio. 

A partir de então, pesquisadores buscaram formas de identificar a relação entre a 

responsabilidade social e o desempenho financeiro corporativo, principalmente a construção 

de indicadores e mensuração desse desempenho.  

Wood (1991) destaca-se como sendo uma das autoras que nos anos 1990 publicou 

um estudo de destaque no qual a partir das definições conceituais de RSC estabelece 

relacionamentos entre princípios, políticas, programas e ações, visando à mensuração do 

impacto social da atividade empresarial. Para Kanter (1999, p. 124), algumas empresas estão 

movendo-se da RSC para a inovação social corporativa, movimento que o autor defende 

como sendo a vanguarda de um novo paradigma em que as necessidades da comunidade são 

vistas como oportunidades para desenvolver ideias e demonstrar tecnologias de negócio, para 

encontrar e servir novos mercados e, consequentemente, resolver antigos problemas 

organizacionais. 

Neste estudo, foi considerada a definição proposta Carroll (1979) em que a RSC 

está relacionada com o desempenho corporativo nas categorias de responsabilidade 

econômica, legal ética e discricionária, e de acordo com tais práticas, segundo Chi-Shiun Lai 

et al (2010), as empresas poderiam despertar percepções positivas dos públicos com os quais 

se relacionam, em especial dos clientes, levando-os a criar associações favoráveis e benéficas 

à reputação corporativa e à imagem da marca. 

 

3.5.1 Desempenho Social Corporativo Versus Desempenho Financeiro Corporativo 
 

 

Muitas pesquisas foram realizadas na busca por indicadores e valores que 

pudessem representar o desempenho social corporativo e o desempenho financeiro 

corporativo com o intuito de correlacioná-los. Para isso, foi necessária uma elaboração 

conceitual sobre o termo desempenho social corporativo. 

Wartick e Cochran (1985, p. 758) definem desempenho social corporativo como 

sendo a interação subjacente entre os princípios de responsabilidade social, o processo de 
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responsividade social e as políticas desenvolvidas para atender questões sociais. Wood (1991, 

p. 693) elaborou uma definição conceitual de desempenho social corporativo para avaliar o 

desempenho social de uma organização, segundo o qual, o pesquisador deve examinar o grau 

com que os princípios de responsabilidade social motiva ações em nome da organização, o 

grau com que a empresa executa processos de responsabilidade social, e a existência e a 

natureza das políticas e programas elaborados para gerenciar os relacionamentos entre a 

sociedade e a empresa e os impactos sociais observáveis das ações, programas e políticas da 

empresa. 

No que diz respeito ao desempenho financeiro corporativo, é um conceito 

frequentemente definido como sendo a maximização da riqueza, aumento de lucratividade e 

valor de mercado de uma empresa gerando elevação nos ganhos de dividendos para seus 

proprietários e acionistas, entretanto, como definem os autores Griffin e Mahon (1997, p. 11) 

mais de 70% das medidas de desempenho financeiro corporativo foram utilizadas somente 

uma única vez, o que dificulta o desenvolvimento de controles de validade e confiabilidade. 

Embora existam controvérsias entre autores sobre as definições de desempenhos social e 

financeiros e suas eventuais correlações, Carroll (2000, p. 473), um dos autores mais citados 

em estudos sobre RSC, propõe questões que devem ser minuciosamente analisadas para o 

avanço da mensuração do desempenho social corporativo, são elas: 

(1) O que é desempenho social corporativo? 

(2) O desempenho social deve ser medido o porquê? 

(3) O desempenho social corporativo pode ser medido? 

(4) As medidas de desempenho social corporativo devem ser 

relacionadas às medidas de desempenho financeiro corporativos? 

(5) Quais devem ser as direções futuras da mensuração do 

desempenho social corporativo? 

 

A partir dessas questões-chave, Carroll (2000, p. 473-474) estabelece relevantes 

direcionamentos de pesquisa. Para o autor, o desempenho social corporativo deve ser 

percebido como uma avaliação abrangente do desempenho social corporativo e não com um 

aspecto isolado em relação a um único aspecto social ou stakeholder. Os autores Griffin e 

Mahon (1997, p. 14) apontam para a necessidade de múltiplas fontes de medidas de 

desempenho social. Carroll (2000) responde positivamente à segunda questão: para ele, o 

desempenho social corporativo deve ser medido, tal como outras áreas da administração, 

porém, observa a dificuldade de desenvolvimento de medidas confiáveis e válidas. Para a 
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quarta questão, o autor acredita na possibilidade da existência da relação entre os 

desempenhos social e financeiro ser positiva, apesar da dificuldade de comprovação de tal 

relacionamento. Sobre as questões relacionadas às pesquisas futuras, os pesquisadores do 

tema devem atentar para a qualidade da medida de desempenho social corporativo, 

aperfeiçoando, o caráter abrangente e a sua robustez.  

Entre as possibilidades de mensuração do desempenho social corporativo estão os 

efeitos causados na imagem da marca e na reputação corporativa de uma empresa 

considerando que ambas podem ser classificadas como ativos valiosos para uma organização. 

Os efeitos da RSC na performance da marca estão descritos a seguir. 

 

 

3.5.2 Efeitos da Responsabilidade Social Corporativa na Performance da Marca 
 

 

De acordo com Öberseder (2011), a maioria das pesquisas sobre a percepção da 

RSC mostra que os consumidores estão cada vez mais interessados sobre o tema. A maioria 

dos entrevistados nessas pesquisas acredita que as empresas deveriam se engajar em 

iniciativas sociais e que, com isso, se beneficiariam (BECKER-OLSEN; CUDMORE; HILL, 

2006). Além disso, os consumidores tendem a considerar o compromisso das empresas com 

iniciativas de RSC ao avaliar a sua reputação e no momento na compra de seus produtos 

(BROWN; DACIN, 1997; SEN; BHATTACHARYA, 2001). No entanto, muitas empresas 

querem saber como avaliar a percepção dos consumidores sobre seus esforços de 

responsabilidade social, mais especificamente quais são as iniciativas de RSC que despertam 

maior interesse a ponto de afetar o comportamento do consumidor (ÖBERSEDER, 2011, p. 

2). 

Muitos estudos em mercados consumidores indicam que a RSC pode induzir 

melhorias na reputação corporativa e nas percepções positivas sobre a marca de produtos de 

uma empresa (BRICKLEY et al., 2002; JONES, 2005; SMITH; HIGGINS, 2000; 

Varadarajan; Menon, 1988).  

Jones (2005) propôs que o valor da marca deriva de interações entre a marca e 

seus stakeholders. Em outras palavras, quanto mais cumprir as expectativas das partes 

interessadas, maior seria a performance da marca. O comportamento socialmente responsável 

estaria entre as expectativas mais desejadas. 
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Brickley et al. (2002) também reconheceu que a reputação da empresa para o 

comportamento socialmente responsável constitui uma parte importante do seu capital de 

marca. Os autores Varadarajan e Menon (1988) propõem que o marketing relacionado a uma 

causa socioambiental tem como objetivo aumentar o faturamento da empresa e as vendas por 

meio da diferenciação do produto, criando atributos socialmente responsáveis e associando-os 

com as marcas. Smith e Higgins (2000, p. 309.) sinalizam que o gestor de uma marca poderia 

usar a preocupação do consumidor para com a responsabilidade social corporativa como um 

meio para garantir a vantagem competitiva. 

Para Chi-Shiun Lai et al. (2010), o ambiente atual do mercado é altamente 

competitivo e, por isso, muitas empresas têm usado a RSC como uma ferramenta estratégica 

para responder às expectativas dos diversos stakeholders, tais como imprensa, opinião 

pública, organizações não-governamentais e, principalmente, os consumidores, para criar um 

ambiente de imagem corporativa favorável. Dessa forma, as empresas têm considerado 

atividades de RSC como uma necessidade, estimulando os seus gestores a implementar 

atividades de responsabilidade social corporativa de forma como complemento à sua 

estratégia de negócios (Porter e Kramer , 2006). 

Chi-Shiun Lai et al. (2010) defendem que as percepções dos compradores sobre as 

atividades de RSC podem ser um antecedente para construção do valor de marca, porque essa 

percepção induz o reconhecimento da marca, associação de produtos, melhora a qualidade 

percebida sobre esses produtos, constrói lealdade à marca e traz satisfação, podendo, dessa 

forma, ser um indicador de mensuração tal como a reputação corporativa. 

McWilliams et al. (2006, p. 4) apontaram que a RSC deve ser considerada como 

uma forma de investimento estratégico podendo ser vista como uma forma de construção de 

reputação ou mesmo de manutenção dela. Por outro lado, Fombrun (2005) sugere a melhoria 

da reputação como uma motivação intrínseca para que as empresas se envolvam em 

atividades de RSC. Garberg e Fombrun (2006) também consideram o ganho de reputação 

como resultado relevante dos programas de RSC.  

A seguir são descritas a teorias sobre Imagem de Marca e de Reputação 

Corporativa. 
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3.6 IMAGEM DE MARCA 
 

 

Diversos estudos foram conduzidos em relação às marcas na teoria de marketing e 

estratégia de negócios. Pode-se enumerar algumas das principais referências de definições de 

marca, por meio dos estudos de Aaker (1998), Kapferer (2004), Kotler e Keller (2006) e 

Kotler e Armstrong (2007). 

Aaker (1998) define marca como sendo um nome diferenciado e/ou símbolo (tal 

como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar esses 

bens e serviços em relação aos dos concorrentes. 

A definição de marca dada pela American Marketing Association (AMA, 2007) 

afirma que uma marca é um nome, um termo, design, símbolo, ou qualquer outro elemento 

que identifica os bens ou serviços de um vendedor e os diferencia de outro vendedor. 

Nesse sentido, a marca se relaciona diretamente aos produtos ou serviços 

produzidos pelas empresas, mas seu significado para os consumidores ultrapassam os 

benefícios diretos obtidos com a aquisição dos produtos ou serviços, como ressaltam Keller e 

Machado (2006, p. 4), ao afirmarem que “outras dimensões são acrescentadas à percepção dos 

consumidores em relação aos produtos e serviços. Essas dimensões podem ser racionais e 

tangíveis (ligadas ao desempenho) ou podem ser simbólicas, emocionais e intangíveis (ligadas 

ao que a marca representa)". 

Imagem de marca é um conceito importante em estudos de comportamento do 

consumidor desde o início da década de 1950 (LI et al., 2011). Levy (1959) propôs o conceito 

de imagem de marca em seu artigo seminal Symbols for Sale (Símbolos à venda – numa 

tradução livre) e sugeriu que produtos têm características sociais e emocionais e, devido a 

isso, os consumidores passam a desenvolver conexões emocionais com as marcas.  

Segundo Brito (2010), a importância crescente das marcas nas organizações 

resulta do fato de não se limitarem a servir para distinguir os produtos e os serviços entre si. 

Mais do que isso, é algo que tem e gera valor. O conceito de valor da marca começa a ser 

desenvolvido na década de 1980, dando origem a duas correntes distintas: uma, de natureza 

mais financeira, que se centra no valor para a empresa que detém a marca; a outra, mais 

focalizada nos clientes, que procura analisar o impacto nas suas atitudes e comportamentos 

(BRITO, 2010). 

Keller (1993) definiu o conceito de valor da marca baseado no consumidor, 

definindo-o como o efeito diferencial do conhecimento da marca na resposta do consumidor 
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ao marketing de uma marca. O autor esclarece que o conhecimento da marca pode ser 

caracterizado em termos de dois componentes que, na verdade, são por ele consideradas as 

suas duas grandes fontes de valor: notoriedade e imagem. A primeira decorre do nível de 

presença da marca no espírito do consumidor e reflete-se na capacidade deste em recordar-se 

e identificar a marca. A imagem, por seu turno, é definida como o conjunto de percepções e 

associações que os consumidores fazem a determinada marca (KELLER, 1993). 

Biel (1992) aponta que o valor de uma marca é resultado do efeito composto dos 

fatores de imagem da marca, que afetam a maneira pelo qual o consumidor irá experimentar 

este produto ou serviço e dos fatores denominados extra imagem, que estão mais relacionados 

com os aspectos financeiros e competitivos da marca. Os fatores de imagem são provenientes 

de três grandes fontes: a imagem do produtor; a imagem do produto; e a imagem do usuário. 

A marca adquire parte do que é considerado valor da marca da inter-relação destas três 

grandes forças. O autor distingue entre os fatores objetivos e os subjetivos na determinação do 

valor total da marca, porém ele coloca uma maior ênfase nos aspectos ligados a imagem. 

Keller (1993) enfatiza que o valor da marca refere-se aos resultados obtidos pelos esforços de 

marketing que são atribuíveis exclusivamente a uma marca. Tal valor e o conhecimento da 

marca são as chaves para a criação de brand equity. 

Segundo Yoo e Donthu (2001), uma escala multidimensional de brand equity 

baseada no consumidor é composta por quatro dimensões: lealdade à marca, lembrança da 

marca, qualidade percebida da marca e associação da marca. Os autores verificaram que 

associação e lembrança da marca formam um construto único chamado de reconhecimento. 

Segundo os autores, ela apresenta medições cognitivas e comportamentais do consumidor 

individualmente analisado. Para desenvolver sua pesquisa, os autores utilizaram categorias de 

produtos que se diferenciavam em relação ao preço, frequência de compra, envolvimento do 

consumidor com o produto e situação de consumo, essa variedade de produtos foi selecionada 

para melhorar a avaliação da aplicabilidade da escala “cruzada de produtos” (YOO E 

DONTHU, 2001).  

O reconhecimento da marca e a imagem da marca podem influenciar o 

consumidor durante o processo de compra no estágio denominado de avaliação das 

alternativas, em que ocorre a comparação das opções identificadas como potencialmente 

capazes de resolver o problema cujo processo de decisão foi iniciado (MOWEN e MINOR, 

2003, p. 201).  

Para Aaker (1991), lealdade à marca está relacionada com a preferência que o 

consumidor demonstra para uma determinada marca em relação às marcas concorrentes, 
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refletindo a chance que ele tem de trocar de marca. Há distintos níveis de lealdade, variando 

de consumidores que teriam orgulho de utilizar e recomendariam a marca para outras pessoas 

até consumidores indiferentes, sensíveis a preço e dispostos a trocar de marca. A qualidade 

percebida pode ser entendida como a resposta subjetiva das pessoas a um objeto ou evento 

específico, podendo variar entre diferentes julgadores e diferindo da qualidade objetiva 

(PARASURAMAN et al., 1988). 

 

3.6.1 Brand Equity 
 

 

O conceito de brand equity busca estabelecer uma relação entre os consumidores 

e os produtos a eles dirigidos, considerando a marca como o moderador dessa relação. Com 

tal objetivo, o conceito de brand equity é abordado na literatura focalizando tanto o 

marketing, quanto à questão contábil, sempre ressaltando a importância da perspectiva de 

longo prazo para a gestão de marcas (SRIVASTAVA, SHOCKER, 1991; WOOD, 2000). 

Segundo Kapferer (2004), as fontes de valor da marca para o consumidor atual 

são o produto, serviço, informação e afinidade com os valores profundos da marca. Esta 

interação, desde que bem-sucedida em todos os contatos do consumidor com a marca, permite 

a criação dos valores que irão fortalecer a lealdade do consumidor com a marca e influenciar 

sua intenção de compra. 

Aaker (1998) considera que o brand equity é um conjunto de ativos e passivos 

ligados à marca e que são característicos a cada contexto no qual ela está inserida. Segundo o 

autor, os ativos e passivos que atuam como base para o brand equity são agrupados em cinco 

categorias: (1) lealdade à marca; (2) lembrança do nome; (3) qualidade percebida; (4) 

associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; (5) outros ativos do proprietário da 

marca, como mostra a Figura 10. A definição de brand equity proposta por Aaker (1998) é 

que foi assumida por este estudo. 
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Figura 10: Modelo de Brand Equity 
Fonte: Adaptado de Aaker (1998). 

 

 

A seguir, o detalhamento de cada um dos itens que compõem o modelo de brand 

equity proposto por Aaker (1998) apresentadas na Figura 10: 

(1) Lealdade à Marca: a lealdade progride num continuum de cinco níveis:  

1º. Não existe lealdade à marca, os consumidores são 

indiferentes à marca e/ou são sensíveis a preço. 

2º. Consumidores estão satisfeitos ou medianamente 

satisfeitos a ponto de permanecerem presos à marca pelo hábito. Não 

existe um estímulo suficiente para levá-los a troca. 

3º. Consumidores estão satisfeitos e não trocam de produto 

em razão dos custos associados. 

4º. Consumidores gostam da marca, ela lhes proporciona um 

valor simbólico.  

5º. Consumidores realmente comprometidos com a marca, 

ela representa uma forma de expressão de personalidade. São poucas as 

empresas que conseguem trazer suas marcas para este patamar de 

lealdade. 

 

(2) Reconhecimento de Marca: capacidade do consumidor de relacionar o produto 

com a categoria de produto a qual ele pertence. Existem diferentes níveis de consciência que 
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vão desde a mera lembrança de uma exposição prévia a marca até o chamado top of mind, que 

seria a primeira marca lembrada pelo consumidor quando exposto à determinada categoria de 

produto. 

(3) Qualidade Percebida: Na visão dos consumidores a qualidade não está 

necessariamente relacionada com especificações técnicas do produto ou de análises 

aprofundadas e criteriosas de características de produto. A qualidade que o consumidor 

considera estaria relacionada com um sentimento amplo e intangível à respeito da marca. Essa 

percepção de qualidade estaria ligada à capacidade da empresa de cobrar preços premium e a 

possibilidade de inserir extensões dessa marca no mercado.  

(4) Associações à Marca: São as lembranças que a marca ativa no consumidor. De 

acordo com o modelo de rede associativa de memória essas lembranças estariam relacionadas 

com os nódulos da marca, os quais teriam uma série de ligações com outras lembranças. Esses 

nódulos e suas ligações seriam correspondentes ao posicionamento da marca. Este 

posicionamento seria resultado dos esforços de marketing da empresa.  

(5) Ativos relacionados à Marca: São as patentes, marcas registradas e 

relacionamentos exclusivos com canais de distribuição.  

 

Aaker (1991) salienta que esses cinco elementos se inter-relacionam e se 

influenciam. Os fatores que irão ditar como ocorrem estes relacionamentos são o nível de 

envolvimento do consumidor com o produto e o grau de importância que ele dá a compra e ao 

produto. Os cinco elementos acabam por gerar uma série de benéficos, tanto para a empresa, 

como para os consumidores (AAKER, 1991). 

Para Aaker (1998) o principal ativo da marca em relação a seus consumidores é a 

lealdade. A lealdade agrega valor à marca e apresenta algumas vantagens, principalmente 

ligadas a redução dos custos de marketing, pois o cliente leal requer menos investimentos em 

marketing do que aqueles que devem ser conquistados ou reconquistados. No que diz respeito 

aos canais de distribuição, a entrada de uma marca que apresenta grande número de clientes 

leais terá preferência em relação às marcas concorrentes, em função da garantia de vendas 

esperadas.  

Uma vantagem adicional surge quando os consumidores leais divulgam e 

recomendam a marca a novos possíveis consumidores, ampliando a atração de novos clientes. 

Por fim, os clientes leais tendem a resistir mais aos apelos das marcas concorrentes, em 

função do fator inercial ligado à mudança e adoção de uma nova marca e os riscos inerentes à 



67 
 

mudança. Assim, o cliente tende a manter-se leal a uma marca que atenda às suas 

necessidades e com a qual já estabeleceu vínculos de conhecimento e afeto (AAKER, 1998). 

O reconhecimento da marca, conforme Aaker (1998) é uma categoria 

determinante para agregar valor ao brand equity, considerando que o reconhecimento e 

lembrança da marca são fundamentais para a escolha de compra do cliente. Ao reconhecer a 

marca, o cliente dá o primeiro passo para fazer as associações que estarão ligadas à marca, 

criando familiaridade e simpatia. 

Outra categoria que agrega valor ao gerenciamento da marca é a qualidade 

percebida, que segundo Aaker (1998), é uma avaliação subjetiva feita pelo consumidor em 

relação ao conhecimento que ele possui sobre a marca em relação às marcas concorrentes, 

baseada em critérios e valores individuais. Desta forma, quando o consumidor estabelece um 

posicionamento da marca como sendo de qualidade percebida superior às demais marcas 

concorrentes, algumas vantagens são obtidas, como: melhor posicionamento e diferenciação 

da marca, possibilidade de estabelecer um preço premium, maior atração dos canais de 

distribuição e lançamento de extensões da marca que possam se beneficiar da qualidade 

percebida. 

No que diz respeito à categoria de associações com a marca, é possível agregar 

valor ao brand equity, conforme apresentado por Aaker (1998), em função de que quanto 

maior for o nível de associações que o cliente fizer em relação à marca (atributos e 

benefícios), mais esta marca manterá um posicionamento diferenciado na escolha de compra 

do cliente. Além disso, as associações com a marca podem gerar atitudes e sentimentos 

positivos que influenciariam não apenas a escolha de compra da marca pelo cliente, mas que 

também poderiam ser ampliadas para as extensões da marca. 

Por meio do adequado desenvolvimento e manutenção do brand equity, a empresa 

pode proporcionar a seus consumidores um aumento significativo da satisfação com o uso, 

maior confiança na decisão de compra e uma melhor interpretação das informações 

disponíveis em relação à marca. Os benefícios para a empresa obtidos com a administração 

adequada do brand equity, concentram-se principalmente em aumento na vantagem 

competitiva em relação a seus concorrentes, incremento no relacionamento com distribuidores 

(otimizando negociações de preços e margens) e maior eficácia dos programas de marketing 

(AAKER, 1998). 

Entre as formas de mensuração de brand equity, há as chamadas perspectivas 

financeiras, as quais enfatizam que uma marca que é um ativo separável que pode ser vendido 

ou incluído num balanço como um bem tangível e quantificável monetariamente (Feldwick, 
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1996). Definições de outros autores tais como Simon e Sullivan (1993), adotam a mesma 

perspectiva e consideram o brand equity como sendo o fluxo de caixa incremental que se 

acumula nos produtos de marca em comparação com os produtos sem marca. 

A Interbrand, consultoria especializada em marcas, publica anualmente um 

ranking sobre as marcas brasileiras mais valiosas, no qual aplica uma metologia que considera 

a marca como um “ativo estratégico do negócio, capaz de gerar identificação, diferenciação e 

valor”. A metodologia utilizada para compor o ranking analisa as diferentes formas de 

influência da marca no desempenho da organização, de acordo com o impacto que exerce em 

consumidores (atuais e potenciais), funcionários, fornecedores e investidores considerando o 

lucro econômico, papel da marca e a força da marca (INTERBRAND, 2013). 

A forma de mensuração do brand equity proposta por Aaker (1991), baseia-se no 

chamado aumento de valor para o consumidor e para a empresa. Para o consumidor, o 

aumento do valor no processamento da informação relacionada ao produto ou serviço, na 

maior confiança na decisão da compra e, finalmente, na satisfação com o uso do produto. Para 

a empresa, os pricipais ganhos relacionam-se ao aumento da lealdade do consumidor, que 

ocasionariam redução dos custos de marketing ao revender para os clientes existentes, 

preferência frente aos canais de distribuição, recomendação de novos compradores 

recomendados pelos clientes atuais, maior tempo de permanência dos clientes atuais como 

compradores ativos, oferta de produtos com preço superior à concorrência, possibilidades de 

extensões da marca e, finalmente, a obtenção de vantagem competitiva (AAKER, 1998). 

 

 

3.7 REPUTAÇÃO CORPORATIVA 
 

 

A reputação pode ser entendida como recurso fonte de valor ou de vantagem 

competitiva para as organizações (BARNEY, 1991), sendo um dos recursos que contribuem 

positiva ou negativamente para o seu desempenho. Tem as características definidoras de um 

recurso fonte de vantagem ou desvantagem competitiva pela corrente teórica denominada de 

Visão Baseada em Recursos (BARNEY, 1991; SCHOEMAKER, 1990), ou seja, é um recurso 

raro, de difícil imitação e transferência e está engendrado na operação da empresa que o 

define. 

Davies et al. (2001) ressaltam que “reputação corporativa é um fenômeno 

complexo”. Na década de 1960, o principal ponto de vista abordado era o do consumidor. 
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Apenas na década de 1970 surgiram estudos sobre o ponto de vista dos empregados. Estes 

autores definem a reputação como “um termo coletivo que se refere às visões de todos 

stakeholders sobre a reputação corporativa, incluindo identidade e imagem”, onde a 

identidade representa a percepção dos empregados da empresa e a imagem, a percepção dos 

agentes externos à empresa. 

Para Dowling (2001), a reputação representa um dos principais ativos de uma 

empresa. Ela demora a ser construída, mas quando consolidada, constitui-se em vantagem 

competitiva para a empresa em relação aos seus concorrentes. 

Dowling (2001) argumenta que a reputação corporativa é um construto baseado 

em valores decorrentes das percepções dos diferentes públicos (stakeholders) que se 

relacionam com a empresa. Os stakeholders correspondem a “qualquer grupo ou indivíduo 

que pode influenciar ou é influenciado pela concretização dos objetivos das organizações” 

(NEVILLE et al., 2005, p. 1186). 

Argenti e Forman (2002) definem a reputação corporativa a partir dos conceitos 

de identidade corporativa e de imagem corporativa. Segundo esses autores, a reputação de 

uma organização depende da identidade da organização, da coerência estabelecida entre as 

imagens percebidas pelos diferentes stakeholders que se relacionam com a empresa e também 

do alinhamento entre a identidade e a imagem percebida. 

Gotsi e Wilson (2001) apresentam a seguinte definição para reputação 

corporativa: 

 
A reputação corporativa é a avaliação geral de um stakeholder de uma empresa ao 
longo do tempo. Essa avaliação é baseada nas experiências diretas do stakeholder 
com a empresa e com qualquer forma de comunicação e simbolismo que forneça 
informação sobre as ações da empresa e/ou a comparação com as ações dos 
principais concorrentes. 

 

Para Vance e Ângelo (2007), a imagem da organização, por sua vez, é definida 

como “um reflexo da identidade da organização”, a partir da percepção dos stakeholders. A 

imagem da organização é afetada pela publicidade realizada pela empresa, por suas ações 

junto à comunidade, pela propaganda veiculada na mídia, ou seja, pelas informações 

recebidas pelos indivíduos sobre ela. Essa percepção também é resultado de experiências que 

os indivíduos vivenciam interagindo com empregados da empresa ou com produtos e serviços 

da organização (VANCE; ÂNGELO, 2007). 
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De acordo Vance e Ângelo (2007), quando há o alinhamento entre as percepções 

dos diferentes grupos com a identidade da empresa, considera-se que houve sucesso na 

formação da reputação corporativa (Figura 11). 

 

Figura 11: Reputação Corporativa 
Fonte: Argenti e Forman (2002). 

 

Como demonstrado na Figura 11, a Reputação Corporativa é a soma das 

percepções (imagens) dos stakeholders (consumidor, comunicação, investidor, colaborador 

etc.) que se relacionam com a organização. Para esse estudo, a percepção do consumidor 

poderia ser influenciada positivamente pela RSC melhorando a Imagem de Marca e a 

Reputação Corporativa. A definição de Reputação Corportativa proposta por Vance e Ângelo 

(2007) e demonstrada na Figura 11 é a que foi considerada para o desenvolvimento deste 

estudo, sendo que Davies et al. (2003) consideram os stakeholders, colaboradores e clientes, 

como os mais relevantes para a formação da Reputação Corporativa e neste trabalho foi 

estudada apenas a percepção dos clientes deixando de lado os demais públicos. 

Fombrun e Van Riel (1997) apresentam uma lista de características que 

consideram intrínsecas ao conceito de reputação corporativa: 

(1) A reputação está relacionada à identidade interna da empresa, que 

é criada a partir da visão dos empregados. 

(2) A reputação está relacionada a ações passadas da empresa e 

constitui barreiras móveis a ações da empresa e de seus concorrentes, 

atuais e potenciais. 
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(3) A reputação resume como diferentes grupos avaliam o 

desempenho passado da empresa. 

(4) A reputação deriva das imagens formadas sobre a empresa por 

diferentes grupos de interesse e, desse modo, fornece informações 

sobre a atratividade global da firma para todos os stakeholders. 

Considera-se que há relação entre as múltiplas imagens formadas 

sobre a empresa. 

(5) A reputação engloba duas dimensões essenciais da avaliação de 

desempenho da empresa, associadas a aspectos financeiros e à 

responsabilidade socioambiental. 

 

Para Fombrun e Van Riel (1997), essas cinco características expressam a 

preocupação constante das empresas com diferentes segmentos de stakeholders, cujas 

imagens agregadas compõem a reputação corporativa. 

Gotsi e Wilson (2001) identificam de forma mais direta as seguintes 

características da Reputação Corporativa: 

(1) Trata-se de um conceito dinâmico. 

(2) A gestão e a construção da reputação requer tempo. 

(3) Há uma relação bilateral entre reputação e imagem. 

(4) A posição de uma empresa se fortalece em um ranking, 

comparativamente a outras empresas. 

(5) Diferentes stakeholders podem ter diferentes percepções da 

reputação de uma empresa. 

 

Os autores Vance e Ângelo (2007) destacam que um dos pontos de consenso é o 

reconhecimento da multiplicidade de stakeholders com os quais a empresa interage. Trata-se 

de um tema em evidência num mundo cada vez mais integrado em termos de comunicação e 

de troca de informações, e com consumidores cada vez mais conscientes e exigentes. 

Segundo Roberts e Dowling (2002), a reputação serve como um indicador para a 

qualidade de produtos e serviços oferecidos por uma empresa. Estes autores fazem tal 

afirmação considerando as vantagens que uma empresa com boa reputação pode obter ao 

conseguir atrair profissionais mais qualificadas no mercado de trabalho, obter ganhos na 

produtividade por manter melhor engajamento dos colaboradores e, consequentemente, 

construir a lealdade dos clientes por meio da boa performance na prestação de serviços. 
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Há diversas formas de mensuração da Reputação Corporativa entre os estudos 

publicados sobre o assunto, entre os de destaque estão a elaboração do índice Reputation 

Quotiente – RQ) a partir de 20 atributos, agrupados em seis dimensões, agregando as 

percepções dos stakeholders. As dimensões definidas foram: apelo emocional, produtos e 

serviços, desempenho financeiro, responsabilidade social, visão e liderança e ambiente de 

trabalho (FOMBRUN e FOSS, 2001; GARDBERG e FOMBRUN, 2002).  

Outra forma de mensuração da Reputação Corporativa é a presença em rankings 

de publicações respeitadas, como o realizado pela Revista Fortune baseado em uma pesquisa 

que envolve cerca de 10.000 executivos, diretores e analistas financeiros. Nela, são analisadas 

oito variáveis utilizadas para a coleta de dados: inovação, saúde financeira, talento dos 

empregados, qualidade de gestão, uso de ativos corporativos, valor dos investimentos a longo 

prazoem longo prazo, responsabilidade para com a comunidade e para com o ambiente e 

qualidade de produtos e serviços (ROBERTS; DOWLING, 2002; CARUANA, 1997; 

HARRINGTON, 2004). 

Os autores Davies et al. (2001, 2003) apresentam uma medida de reputação 

corporativa baseada numa escala adaptada por Aaker (1997) para avaliar marcas a partir de 

cinco dimensões da personalidade humana (sinceridade, competência, sofisticação, excitação 

e robustez). Tal abordagem adotada por esses autores é denominada de metáfora da 

personificação e tem foco na análise da distância entre as percepções de reputação corporativa 

de dois públicos específicos: empregados e clientes. 

O capítulo a seguir apresenta a Abordagem Metodológica deste estudo. 
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

O objetivo deste capítulo é explicar a abordagem metodológica e os 

procedimentos a serem adotados neste estudo. 

 

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

A Figura 12 apresenta as etapas do percurso metodológico da pesquisa realizada 

para o desenvolvimento deste estudo, as quais serão tratadas, mais detalhadamente, na 

sequência do texto. 

 

 
Figura 12: Etapas do Percurso Metodológico 
Fonte: Adaptado pelo autor (2014). 

 

O percurso metodológico deste trabalho teve início pela escolha do tipo de 

pesquisa.  

 

  



74 
 

4.2 TIPO DE PESQUISA 
 

 

O tipo de pesquisa escolhido para este estudo foi a análise quantitativa de dados 

secundários, a partir de levantamento documental das empresas presentes no Ranking das 

Transnacionais Brasileiras da Fundação Dom Cabral 2013 (FDC) e na publicação Aspectos 

Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras, Rocha et al. 

2012. 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 44), a pesquisa bibliográfica permite 

compreender que, se de um lado, a resolução de um problema pode ser obtida através dela, 

por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, 

como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A 

pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda 

pesquisa científica.  

Para Helder (2006), a técnica documental vale-se de documentos originais, que 

ainda não receberam tratamento analítico e é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em 

ciências sociais e humanas. 

Após a realização de uma pesquisa bibliográfica e documental para este estudo, 

foi realizada a pesquisa de campo. Segundo Marconi e Lakatos (1996), pesquisa de campo é 

uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom 

conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, 

as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados 

serão tabulados e analisados.  

A pesquisa de campo aplicada neste estudo é exploratória, que tem como 

finalidade aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto estudado. Pode ser 

usada para facilitar a elaboração de um questionário ou para servir de base a uma futura 

pesquisa, ajudando a formular hipóteses ou na formulação mais precisa dos problemas de 

pesquisa (MATTAR, 1996). Também visa clarificar conceitos, ajudar no delineamento do 

projeto final da pesquisa e estudar pesquisas semelhantes, verificando os seus métodos e 

resultados. Como método de coleta de dados, utiliza questionários, entrevistas, observação 

participante, etc. 
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4.3 ABORDAGEM 
 

 

A escolha de abordagem para essa pesquisa é definida como quantitativa já que se 

constitui de um estudo explicativo que verifica hipóteses causais. Segundo Selltiz et al. 

(1974), tais estudos supõem que as medidas sejam, além de precisas e confiáveis, construídas 

a partir de modelos que permitam demonstrar relações de causalidade, sendo dessa maneira 

construídos com base lógica das explicações científicas. 

Observa-se que a pesquisa quantitativa permite um controle mais preciso de erros 

levando a um teste de hipóteses mais conclusivo. Assim, o estudo quantitativo apoia-se no 

tratamento matemático das informações obtidas, por meio de uma amostra estatisticamente 

significativa para a realização de testes de hipóteses. 

De acordo com Gil (2002), pesquisa quantitativa é a que busca traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Portanto, uma pesquisa 

quantitativa objetiva descobrir quantidades, é projetada para gerar medidas precisas e 

confiáveis que permitam uma análise estatística. É apropriada, porém nem sempre a mais 

adequada, para quantificar opiniões, atitudes e preferências como, por exemplo, 

comportamentos. 

 

 

4.4 MÉTODO DE PESQUISA 
 

 

Segundo Galliano (1986), todas as acepções da palavra “método” registradas nos 

dicionários estão ligadas à origem grega methodos - que significa “caminho para chegar a um 

fim”.  

Segundo Lakatos e Marconi (1999), tanto métodos quanto técnicas de pesquisa 

devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses levantadas, ao tipo de informantes 

com que se vai entrar em contato. Dependerão do objeto da pesquisa, dos recursos 

financeiros, da equipe humana e de outros elementos da investigação. 

Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), a pesquisa survey pode ser descrita 

como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio 

de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Como principal característica 
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do método de pesquisa survey, podemos citar o interesse em produzir descrições quantitativas 

de uma população.  

Dessa forma, este trabalho utiliza o método de pesquisa survey que visa entender a 

influência das práticas de RSC na imagem de marca das empresas transnacionais brasileiras. 

O método de pesquisa survey foi escolhido devido à precisão e confiabilidade que permite 

gerar e pelo fato de que o universo pesquisado das Transnacionais Brasileiras do Ranking 

FDC está limitado a 47 empresas de grande porte (com faturamento de mais de R$ 1 bilhão) e 

das 15 franquias mais internacionalizadas segundo a publicação Aspectos Mercadológicos e 

Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras 2012. Assim, foi possível 

entender com mais detalhes o objetivo principal do trabalho e propor uma base de apoio e 

reflexão para futuros estudos. 

 

 

4.5 CORPUS DA PESQUISA 
 

 

Para a seleção das empresas deste estudo de pesquisa de campo foi feita a partir de 

duas publicações, a 9ª edição do Ranking das Transnacionais Brasileiras e a 2ª edição de 

Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras 

2012. A escolha das publicações se deu pelo fato de reunirem empresas de origem brasileira 

internacionalizadas, ou seja, com filiais no exterior. A seguir serão detalhados os critérios de 

seleção das empresas que fazem parte das duas publicações.  

A 9ª edição do Ranking das Transnacionais Brasileiras, publicada anualmente pela 

Fundação Dom Cabral, apresenta o desempenho das empresas no mercado internacional em 

2013 e as perspectivas de continuidade do processo de internacionalização, levando em 

consideração a sustentabilidade nas operações globais e a gestão no exterior por parte das 

transnacionais brasileiras. 

Participam da pesquisa empresas de capital majoritariamente brasileiro. São 

considerados grupos empresariais e empresas individuais não controladas por outros grupos. 

Partiu-se de uma listagem dos 400 potenciais grupos e empresas para o estudo, incluindo 

todas as sociedades anônimas listadas ou não na Bovespa e as empresas limitadas, tendo sido 

identificados 78 grupos com alguma forma de atuação internacional, considerados como 

qualificáveis para a pesquisa. Consideram-se internacionalizadas as empresas que possuem 

presença física a partir de: escritórios comerciais, e/ou centros de distribuição, e/ou 
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montagem, e/ou unidades produtivas, e/ou prestação de serviços (como construção civil e 

aviação, por exemplo), e/ou estudos de viabilidade com pessoal constante no exterior, e/ou 

agências bancárias. Empresas em estágios iniciais de internacionalização, que apenas 

exportam ou atuam no exterior somente através de representantes comerciais, não se 

qualificam para a pesquisa. 

A população final foi solicitada a responder um questionário com informações 

sobre suas atividades internacionais referentes ao ano de 2010. Foram retornados 51 

questionários, sendo 49 válidos. Isso representa um aumento de quase 20% da amostra em 

relação ao ano anterior, em que 41 empresas participaram.  

Esse ranking adota o chamado Índice de Transnacionalidade, que considera o 

percentual de negócios de cada empresa no exterior, calculado pela média de ativos, número 

de colaboradores e vendas no exterior, conforme demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Ranking 2013 das Empresas Brasileiras mais Transnacionalizadas - por índice 
Posição Empresa Índice de Transnacionalidade 

1 JBS 0,589 

2 Gerdau 0,542 

3 Stefanini 0,496 

4 Magnesita Refratários 0,457 

5 Marfrig Alimentos 0,4 

6 Metalfrio 0,427 

7 Ibope 0,364 

8 Odebrecht 0,349 

9 Sabó 0,333 

10 Minerva Foods 0,32 

11 Tigre 0,306 

12 Vale 0,283 

13 Weg 0,28 

14 Suzano 0,271 

15 BRF 0,271 

16 Camargo Corrêa 0,25 

17 Embraer 0,231 

18 Ci&T 0,208 

19 Marcopolo 0,195 

20 Artecola 0,194 

21 DMS Logistics 0,185 

22 Indústrias Romi 0,166 

23 Cia Providência 0,143 

24 Votorantim 0,138 

25 Andrade Gutierrez 0,129 
26 Natura 0,128 

27 Agrale 0,126 

28 Itaú - Unibanco 0,109 

29 Bematech 0,09 
30 Petrobras 0,083 
31 CZM 0,081 
32 Banco do Brasil 0,059 
33 Ultrapar 0,05 
34 Bradesco 0,035 

35 BRQ IT Services 0,035 
36 Randon 0,032 
37 GOL 0,031 
38 Alusa 0,03 
39 TOTVS 0,025 
40 Eliane 0,024 
41 M. Cassab 0,024 
42 Oi 0,02 
43 Porto Seguro 0,009 
44 Tegma 0,004 
45 Cemig 0,001 
46 Eletrobras 0 
47 M. Dias Branco 0 

Fonte: Ranking 2013 das Empresas Brasileiras mais Transnacionalizadas, Fundação Dom Cabral, p. 33. 

 



79 
 

Como se pode observar na Tabela 2, no Ranking 2013, foram classificadas 47 

empresas brasileiras por meio dos três indicadores utilizados, a partir dos quais é calculado 

um índice que reflete a proporção do exterior sobre o total. Posteriormente, calcula-se a média 

dos três índices para compor o índice denominado de transnacionalidade de cada empresa. 

A multidimensionalidade do índice é adequada também para realizar comparações 

entre grupos de setores distintos, uma vez que cada setor demanda formas de inserção no 

exterior diferentes. Por exemplo, em geral, empresas de serviços possuem grande quantidade 

de colaboradores do exterior, mas baixo índice de ativos. Por outro lado, empresas 

manufatureiras podem auferir elevadas receitas no exterior, sem necessariamente ter enormes 

quantidades de colaboradores. Sendo assim, a utilização dos três indicadores equilibra as 

diversas formas de internacionalização e valoriza as atuações globais de empresas de todos os 

setores. 

A outra publicação analisada foi a 2ª edição de Aspectos Mercadológicos e 

Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras 2012 que retrata o processo de 

internacionalização das franquias brasileiras. A amostra desse estudo origina de uma 

população de 92 franquias brasileiras, sendo que, em doze franquias, foram feitas entrevistas 

em profundidade com seus gestores envolvidos nos processos de internacionalização e 50 

questionários preenchidos por franquias internacionalizadas e não internacionalizadas, durante 

a Feira ABF 2012 realizada na Capital de São Paulo.  

A publicação Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das 

Franquias Brasileiras 2012 gerou um ranking que adota como critério o número de países nos 

quais a franquia está presente, conforme demonstra a Tabela 3 com as 15 franquias mais 

internacionalizadas. 
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Tabela 3: As 15 empresas internacionalizadas em mais países 
Posição Segmento Marca Nº de Países 

1 Acessórios Pessoais e Calçados Via Uno 25 

2 Comunicação, Informática e Eletrônicos TOTVS 17 

3 Acessórios Pessoais e Calçados Carmen Steffens 13 

4 Escola de Idiomas CCAA 11 

5 Acessórios Pessoais e Calçados Dumond 10 

6 Bebidas, Cafés, Doces e Salgados Fábrica Di Chocolate 9 

7 Bebidas, Cafés, Doces e Salgados Showcolate 9 

8 Escola de Idiomas Wizard Idiomas 8 

9 Serviços Automotivos Localiza Renta a Car 8 

10 Vestuário Colcci 8 

11 Cosméticos e Perfumaria O Boticário 6 

12 Escola de Idiomas Escolas Fisk 6 

13 Vestuário Cantão 6 

14 Acessórios Pessoais e Calçados Maz Brasil 5 

15 Cosméticos e Perfumaria Truss Cosmetics 5 

Fonte: Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da Internacionalização das Franquias Brasileiras, 2012, p. 10. 

 

Por recomendação dos especialistas, as empresas B2B foram excluídas da lista por 

se tratar de uma pesquisa voltada para a percepção do consumidor. Com isso, uma nova lista 

de empresas transnacionais brasileiras foi gerada mesclando os dois rankings com as 

empresas organizadas em ordem alfabética conforme demonstra a Quadro 9. 
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26 Empresas Brasileiras Transnacionais B2C 
Banco do Brasil 
Banco Bradesco 

BRF 

Cantão 

Carmen Steffens 

CCAA 

Colcci 

Dumond 

Eliane 
Escolas Fisk 

Fábrica Di Chocolate 

GOL 
Itaú - Unibanco 

JBS Friboi 

Localiza Renta a Car 

Maz Brasil 

Natura 

O Boticário 

Oi 
Porto Seguro 
Showcolate 

Suzano 

Tigre 

Truss Cosmetics 

Via Uno 

Wizard Idiomas 

     Quadro 9: 26 Empresas Brasileiras Transnacionais B2C 
     Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Depois de feita a lista das 26 empresas transnacionais brasileiras que vendem 

diretamente para o consumidor, foi elaborado um pré-questionário com intuito de medir o 

grau de conhecimento do consumidor foco da pesquisa para a escolha das duas empresas a 

serem comparadas como demonstra a Quadro 10. 
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Assinale abaixo a empresa a qual 

você seja cliente ou da qual já 
tenha comprado: 

Assinale a empresa que você tem algum conhecimento 
sobre as ações de responsabilidade socioambiental que 

ela pratica: 
Banco do Brasil   
Banco Bradesco   

BRF   

Cantão   

Carmen Steffens   

CCAA   

Colcci   

Dumond   

Eliane   
Escolas Fisk   

Fábrica Di Chocolate   

GOL   
Itaú - Unibanco   

JBS Friboi   

Localiza Renta a Car   

Maz Brasil   

Natura   

O Boticário   

Oi   
Porto Seguro   
Showcolate   

Suzano   

Tigre   

Truss Cosmetics   

Via Uno   

Wizard Idiomas   

  Quadro 10: Pré-questionário de conhecimento sobre as ações de responsabilidade socioambiental 
  Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

A amostra foi obtida de forma não probabilística, caracterizada como amostragem 

por conveniência, devido ao fato do mestrando ser professor-assistente de turmas de quintos e 

sétimos semestres do curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda (CSO PP). O pré-questionário demonstrado na Tabela 4 foi 

aplicado com 50 alunos do quinto semestre do curso de graduação em Comunicação Social 

com habilitação em Publicidade e Propaganda e o resultado foi o demonstrado na Tabela 4: 
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Tabela 4 - Tabulação do pré-questionário de conhecimento sobre as ações de responsabilidade socioambiental 
Assinale abaixo a empresa a qual você 

seja cliente ou da qual já tenha 
comprado: 

Assinale a empresa que você tem algum 
conhecimento sobre as ações de 

responsabilidade socioambiental que ela pratica:
Natura 23 24 
Banco Itaú-Unibanco 21 15 
O Boticário 20 10 
Arezzo 19 0 
Gol Linhas Aéreas 18 2 
Porto Seguro 16 1 
JBS (Friboi) 7 2 
Banco Bradesco 5 4 
Banco do Brasil 1 5 

Fonte: O autor. 

 

O resultado da tabulação do pré-questionário demonstrou que as empresas as 

quais o público testado era cliente ou havia algum dia comprado algum produto foram Natura, 

Itaú-Unibanco, O Boticário, Arezzo, Gol, Porto Seguro, JBS Friboi, Bradesco e Banco do 

Brasil, respectivamente. Destaca-se que cada respondente do pré-questionário poderia citar 

mais de uma empresa para ambas as questões. As empresas que receberam mais 

apontamentos a respeito do conhecimento do consumidor sobre as ações de responsabilidade 

socioambiental que praticam foram Natura (24), Itaú-Unibanco (15) e O Boticário (10) e 

Banco do Brasil (5). Pelo maior número de apontamentos demonstrados no pré-questionário 

foram escolhidas para este estudo as empresas Natura e O Boticário. 

 

 

4.6 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 
 

 

A técnica de coleta de dados consiste na escolha da forma de se obter os dados 

junto ao público pesquisado. A forma que o pesquisador adota para se aproximar do público 

da amostra é um dos elementos que define a qualidade e aplicação das pesquisas de satisfação 

do consumidor (FARIAS et al., 2000).  

Nesta esta etapa do estudo, o questionário utilizado foi desenvolvido a partir de 

dois modelos, sendo o primeiro sobre percepção do consumidor sobre responsabilidade social 

corporativa apresentados por Öberseder (2011), e o segundo sobre os efeitos da 

responsabilidade social corporativa na performance da marca apresentado por Chi-Shiun Lai 

et al. (2010), ambos reproduzidos nos Apêndices A e B, respectivamente. Inicialmente, os 

questionários foram traduzidos e passaram por uma verificação por meio de back translation, 

a fim de garantir que os termos utilizados representassem com fidelidade o conteúdo 
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apresentado no modelo original. O instrumento, antes de atingir sua versão final, foi 

submetido a um pré-teste conduzido junto a professores da área de pesquisa e a 20 

consumidores, com o objetivo de identificar se o atendia aos objetivos propostos. Além disso, 

o questionário foi validado junto a experts das áreas de desenvolvimento de métricas de 

escalas e responsabilidade socioambiental para verificar se a linguagem e o tipo de 

informações que seriam levantadas estavam adequadas e seriam de entendimento do 

consumidor aos quais a pesquisa seria aplicada. 

No questionário de mensuração da percepção do consumidor sobre 

responsabilidade social corporativa, inicialmente composto por 36 questões divididas em 7 

subconstrutos, foram extraídas 14 questões relacionadas à “responsabilidade com os 

colaboradores”, “responsabilidade para com os acionistas” e “responsabilidade para com 

fornecedores”, que, segundo os especialistas citados, seriam de difícil percepção para 

profissionais que não trabalhem nas empresas estudadas. No questionário de percepção sobre 

a marca, todas as 20 questões foram utilizadas. 

O questionário aplicado, disponível no Apêndice C, continha 46 questões, sendo 

as seis primeiras com foco demográfico, para saber dos entrevistados dados como gênero, 

idade, curso de graduação, semestre que cursa, se trabalha e se consome algum produto da 

empresa em questão. As 40 questões restantes, sendo 22 do construto de RSC e 20 questões 

relacionadas ao construto Imagem de Marca, o entrevistado deveria assinalar em escala do 

tipo Likert de cinco níveis de concordância com as afirmações com um sexto campo no qual 

deveria assinalar “Não se aplicar” quando não soubesse opinar. 

O questionário foi diagramado, impresso e entregue pessoalmente aos 

entrevistados entre os dias 04 de dezembro de 2013 (quando foi feita a primeira coleta de 

dados) e 07 de fevereiro de 2014 (quando foi feita a segunda e última coleta de dados). 

Na primeira coleta, foram distribuídos 120 questionários de cada empresa 

pesquisa, mas apenas 100 foram válidos para a Natura e 59 para O Boticário. Foram 

considerados válidos questionários preenchidos corretamente e em que o respondente 

confirmasse que era cliente ou que já tivesse consumido produtos das empresas em questão. O 

complemento da coleta de dados foi feito no início de fevereiro de 2014 em que 80 novos 

questionários foram aplicados aos respondentes com o mesmo perfil para complementar os 

dados da empresa O Boticário e para os quais houve retorno de 45 válidos. No entanto, foram 

considerados apenas 41 questionários para que o número totalizasse 100, mesmo número de 

questionários válidos da Natura recebidos na primeira coleta. 
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4.7 TÉCNICA DE TRATAMENTO DE DADOS 
 

 

De acordo com Ribeiro (2007, p. 123), “o objetivo do investigador, quando se 

debruça sobre um conjunto de dados, deve verificar a existência e da natureza das relações 

entre variáveis”, por exemplo, os dados devem ser alvo de uma análise e interpretação de 

modo a assumirem significado para o investigador em causa.  

Para a tabulação dos dados, foi utilizado o software Microsoft Excel, versão 2010, na 

construção de um banco de dados para as questões contidas no instrumento de coleta dos 

dados. As informações contidas no banco de dados foram transferidas para o pacote estatístico 

e para as análises estatísticas foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) – versão 20. Utilizou-se a estatística descritiva para caracterizar a amostra estudada e 

análise fatorial com o objetivo de verificar a dimensionalidade do instrumento de medida. 

Além disso, os dados foram submetidos à análise de confiabilidade Alfa de Cronbach. Para 

Hair et al. (1998), o Alfa de Cronbach é um modelo de avaliação da consistência interna 

baseado na correlação entre os elementos de um instrumento de pesquisa. 

A classificação do coeficiente Alfa de Cronbach (α) é a seguinte: valores de 0,8 a 1,0 

– satisfatório a excelente, de 0,7 a 0,8 – bom, e de 0,6 a 0,7 – aceitável. Já os valores abaixo 

de 0,6 são considerados insatisfatórios ou insuficientes. Com o Alfa de Cronbach, foi possível 

determinar o grau de consistência interna das 5 dimensões de pesquisa presentes nos 

questionários aplicados junto aos consumidores pesquisados, verificar a confiabilidade de 

cada dimensão isoladamente, bem como determinar a fidedignidade do instrumento de 

pesquisa em termos gerais (HAIR et al., 1998).  

A análise fatorial é uma técnica multivariada de interdependência que visa resumir as 

relações observadas entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, com o objetivo de 

identificar fatores comuns (FÁVERO et al., 2009). Neste sentido, o principal objetivo da 

análise fatorial consiste em simplificar ou reduzir um grande número de variáveis, 

determinando um grupo de dimensões latentes comuns, chamadas de fatores. Desta forma, a 

interpretação e compreensão das dimensões latentes obtidas na aplicação da análise fatorial 

descrevem os dados em número muito menor de conceitos do que as variáveis individuais 

originais. Por outro lado, a redução de dados pode ser alcançada através do cálculo dos 

escores fatoriais de cada dimensão latente e substituindo as variáveis originais pelos mesmos 

(HAIR et al., 2005).  
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A área de marketing apresenta campo fértil para utilização de técnicas quantitativas, 

especialmente a análise multivariada, principalmente pela necessidade de conhecer-se o 

mercado consumidor a partir da mensuração das opiniões, atitudes, preferências, perfil e 

outras características dos consumidores (MALHOTRA, 2001). 

Conforme Fávero et al. (2009), há dois tipos de análise fatorial: confirmatória (AFC), 

quando o pesquisador apresenta algum conhecimento prévio sobre o comportamento e 

relacionamento das variáveis; e exploratória (AFE), quando há pouco ou nenhum 

conhecimento prévio acerca da estrutura dos fatores pelo pesquisador. Para este estudo, foi 

aplicada a análise fatorial exploratória, seguida da análise fatorial confirmatória, em que foi 

avaliada a influência de cada subconstruto de RSC na Imagem de Marca e Reputação 

Corporativa. 

Para Gouvêa et al. (2011), a escolha dos métodos e tipos de análises empregados nos 

trabalhos científicos deve ser determinada pelo problema de pesquisa. Neste sentido, Johnson 

e Wichern (1998, p. 2) propõem uma classificação dos objetivos para atendimento do 

problema em cinco categorias, como poder ser visto no Quadro 11. 

 

Classificação Técnicas Relacionadas 

Investigação da dependência entre as variáveis 
Todas as variáveis são mutuamente independentes ou uma 
ou mais variáveis são dependentes de outras. 

Análise Discriminante 
Análise de Regressão 
Correlação Canônica 
Regressão Logística 
Análise Conjunta 
Análise da Variância Multivariada (MANOVA) 

Predição 
As relações entre as variáveis devem ser determinadas com 
o objetivo de predizer o valor de uma ou mais variáveis com 
base nas observações de outras variáveis. 

Análise Discriminante 
Análise de Regressão 
Análise de Regressão Logística 

Construção de hipóteses e testes 
Hipóteses estatísticas específicas, formuladas em termos de 
parâmetros da população multivariada, são testadas. Isso 
pode ser feito para validar premissas ou para reforçar 
convicções prévias. 

Modelagem de Equações Estruturais 
Análise Fatorial Confirmatória 

Redução dos dados ou simplificação estrutural
O fenômeno em estudo é representado de um modo tão 
simples quanto possível, sem sacrificar informações 
importantes. 

Análise Fatorial Exploratória 

Agrupamento de objetos ou variáveis 
Grupos de objetivos ou variáveis “similares” são criados 
com base nas medidas características. 

Análise de Conglomerados 
Análise de Correspondência 
Escalonamento Multidimensional 

Quadro 11: Categorias dos Objetivos das Técnicas Estatísticas de Análise Multivariada 
Fonte: Adaptado de Johnson e Wichern (1998, p. 2). 
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O passo seguinte para a escolha da técnica de análise multivariada, após se 

considerarem os objetivos do problema de pesquisa, é verificar o tipo de relação examinada, 

número de variáveis dependentes e tipo de escala utilizada (GOUVÊA et al., 2011). 

Sobre o tipo de relação, as técnicas são classificadas como de dependência ou de 

interdependência. Na primeira situação, uma ou mais variáveis (variáveis dependentes) 

podem ser explicadas ou preditas por outras (variáveis independentes). Na segunda, todas as 

variáveis são analisadas simultaneamente, sem a orientação de dependência ou independência 

(GOUVÊA et al., 2011). Para este estudo, o construto Imagem de Marca foi considerado 

como variável dependente de modo que possa ser influenciado pelo construto RSC e seus 

quatro subconstrutos. 

A análise de regressão, de acordo com Corrar et al. (2007), consiste basicamente 

em determinar uma função que descreva ou explique o comportamento da variável 

dependente com base nos valores de uma (regressão simples) ou mais (regressão múltipla) 

variáveis independentes.  

Segundo Kendall e Buckland (1971, p. 8), o significado de autocorrelação pode 

ser entendido como a “correlação entre membros de séries de observações ordenadas no 

tempo (séries temporais) ou no espaço (crosssection)”. 

No escopo das técnicas, análise de regressão e correlação canônica pressupõe-se 

que não exista essa correlação, ou seja, admite-se que o erro referente a uma previsão 

qualquer não seja influenciado pelo erro de outra previsão qualquer (GOUVÊA et al., 2011). 

Se houver correlação entre os erros, não se poderá afirmar a respeito de sua 

independência nos níveis de significância em que se está tentando fazer previsão da variável 

dependente. Provavelmente, alguma outra variável independente esteja afetando os resultados, 

sem ter sido incluída na análise (HAIR et al., 2005, p. 86). 

A seguir as análises estatísticas descritiva, fatorial e de correlação dos dados são 

apresentadas detalhadamente. 
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5 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Neste item, é apresentada a análise descritiva dos 200 questionários coletados com 

a média e o desvio padrão de cada uma das variáveis. O questionário é composto de 40 

variáveis distribuídas entre os construtos RSC, Imagem de Marca e Reputação Corporativa e 

está descrito na Tabela 5. 

Tabela 5 - Média e Desvio Padrão das 40 variáveis do questionário 
Variáveis sobre percepção das ações de Responsabilidade Social Corporativa 

Subconstruto Variável Texto da questão Média DP 

Responsabilidade 
com os clientes 

V1 Atende aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado. 3,78 1,38
V2 Oferece informações claras e compreensíveis nos rótulos dos produtos. 3,23 1,69
V3 Oferece segurança nos produtos oferecidos. 3,67 1,52
V4 Pratica preços justos para os produtos. 3,45 1,27
V5 Oferece produtos saudáveis. 3,32 1,69
V6 Promove práticas justas de vendas. 3,04 1,67
V7 Protege os dados dos clientes. 2,45 2,00

Responsabilidade 
com o meio 

ambiente 

V8 Recicla o lixo e resíduos. 2,60 2,12
V9 Reduz o consumo de energia. 2,05 2,07

V10 Evita o desperdício de recursos. 2,42 2,08
V11 Reduz as emissões de CO2. 2,10 2,04
V12 Descarta corretamente os resíduos. 2,28 2,13
V13 Investe em pesquisa e desenvolvimento em matéria de proteção ambiental. 2,61 2,07
V14 Desenvolve normas de proteção ambiental corporativa superiores à lei. 1,97 2,10

Responsabilidade 
com a sociedade 

V15 Incentiva colaboradores a se envolverem em projetos sociais durante o trabalho. 2,57 2,09
V16 Faz doações para projetos sociais. 2,33 1,99
V17 Emprega profissionais que estão desempregados há muito tempo. 1,24 1,71
V18 Investe na educação dos jovens. 1,91 1,92

Responsabilidade 
com a 

comunidade local 

V19 Cria empregos para pessoas na região onde está estabelecida. 2,63 2,01
V20 Preserva empregos na região onde está localizada. 2,31 2,04
V21 Apoia o desenvolvimento econômico da região onde está localizada. 2,65 2,02
V22 Respeita os valores regionais, costumes e cultura da região onde está localizada. 2,63 2,02

Variáveis de Imagem de Marca e Reputação Corporativa 
Subconstruto Variável Texto da questão Média DP 

Lealdade à marca 

V23 Os produtos da marca são a minha primeira opção de escolha. 2,35 1,21
V24 Sou leal à marca. 1,93 1,25
V25 Mesmo com muitas outras opções não escolho marcas alternativas a esta. 1,82 1,3 

Qualidade 
percebida 

V26 Esta marca é de muito boa qualidade. 3,76 1,05
V27 A probabilidade de que esta marca funcionará bem é muito alta. 3,84 1,06
V28 A probabilidade de que esta marca é confiável é muito alta. 3,81 1,18

A percepção da 
marca / 

associação 

V29 O nome da empresa é bem conhecido. 4,31 1,38
V30 Posso reconhecer esta marca entre as marcas concorrentes 3,97 1,42
V31 Em comparação com outras marcas, esta empresa é uma marca líder no setor. 3,13 1,51
V32 Não tenho dificuldade em imaginar essa marca na minha mente. 3,99 1,44
V33 Posso recordar de algumas características desta marca. 3,86 1,42

Satisfação com a 
marca 

V34 Os produtos da marca geralmente atendem às minhas expectativas. 3,45 1,33
V35 Os produtos da marca estão no nível desejável. 3,60 1,16
V36 No geral, estou muito satisfeito com os produtos desta marca. 3,43 1,19
V37 Os produtos da marca sempre trazem felicidade e encantam. 2,88 1,29

Reputação 
corporativa 

V38 Minha percepção geral sobre a experiência com a empresa é bastante boa. 3,79 0,98
V39 Minha percepção desta empresa comparada com outros concorrentes é muito boa. 3,70 0,99
V40 Acredito em um futuro promissor para esta empresa. 4,18 0,94

Fonte: O autor (2014). 
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O questionário está dividido em duas partes, sendo que a primeira parte contém 22 

variáveis sobre a percepção das ações de Responsabilidade Social Corporativa divididas em 

quatro subconstrutos: Responsabilidade com os Clientes, Responsabilidade com o Meio 

Ambiente, Responsabilidade com a Sociedade e Responsabilidade com a Comunidade Local. 

A segunda parte do questionário contém 20 variáveis sobre a percepção da Imagem de Marca, 

divididas em cinco subconstrutos: Lealdade à Marca, Qualidade Percebida, Percepção e 

Associação da Marca, Satisfação com a Marca e Reputação Corporativa. 

Foram somadas as respostas dos 200 questionários para cada uma das variáveis e, 

a seguir, calculadas a média e o desvio padrão. A média considerou a escala Likert proposta 

de 1 a 5. O desvio padrão é a medida mais comum da dispersão estatística e mostra o quanto 

de variação ou "dispersão" existe em relação à média (ou valor esperado). Um baixo desvio 

padrão indica que os dados tendem a estar próximos da média; um desvio padrão alto indica 

que os dados estão espalhados por uma gama de valores. 

O subconstruto Responsabilidade com Clientes do construto RSC é composto de 

sete variáveis (V1 a V7) e foram as que obtiveram as maiores médias e apresentaram os 

menores desvios padrão. Em destaque, as variáveis 1, 3 e 4, cujas médias são 3,78, 3,67 e 

3,45 e apresentaram desvios padrão 1,38, 1,52 e 1,27, respectivamente, sendo a média da 

variável 1 a maior de todo o construto, e o desvio padrão da variável 4 o menor de todos os 

quatro subconstrutos que compõem o construto RSC. 

O subconstruto Responsabilidade com o Meio Ambiente do construto RSC 

também é composto de sete variáveis (V8 a V14) que apresentaram médias relativamente 

baixas, sendo cinco delas abaixo de 2,5 e desvios padrão altos, sendo todos acima de 2,0. Em 

destaque, a variável 14, que apresentou a menor média do subconstruto, 1,97, e desvio padrão 

de 2,10. A variável 12, que questiona a percepção do entrevistado sobre o “Descarte Correto 

de Resíduos”, apresentou o maior desvio padrão, 2,13, indicando um alto nível de dispersão. 

O subconstruto Responsabilidade com a Sociedade do construto RSC é composto 

de quatro variáveis (V15 a V18), sendo que três delas tiveram médias abaixo de 2,5. As 

variáveis V17 e V18 tiveram as menores médias de todo o questionário, mas apresentaram 

desvios padrão relativamente baixos, 1,71 e 1,92, respectivamente. 

O subconstruto Responsabilidade com a Comunidade Local do construto RSC 

também é composto de quatro variáveis (V19 a V22), sendo que a variável V20 apresentou a 

menor média, 2,31, e o maior desvio padrão do subconstruto. 

O subconstruto Lealdade à Marca do construto Imagem de Marca é composto de 

três variáveis (V23 a V25) que apresentaram as menores médias do construto, V23=2,35, 
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V24=1,93 e V25=1,82, e desvios padrão relativamente baixos, 1,21, 1,25 e 1,3, 

respectivamente. 

O subconstruto Qualidade Percebida do construto Imagem de Marca também é 

composto de três variáveis (V26 a V28) que apresentaram médias altas, V26=3,76, V27=3,84 

e V28=3,81, e baixos desvios padrão, 1,05, 1,06 e 1,18, respectivamente, demonstrando baixa 

dispersão entre as respostas coletadas. 

O subconstruto Percepção e Associação da Marca do construto Imagem de Marca 

é composto de cinco variáveis (V29 a V33), que apresentaram médias altas, sendo todas 

acima de 3,0. Em destaque a V29 - “O nome da empresa é bem conhecido”, que obteve a 

maior média de todo o questionário, 4,31, demonstrando que a maioria dos respondentes 

considera o nome das duas empresas pesquisadas conhecido. A V30 - “Posso reconhecer esta 

marca entre as marcas concorrentes”, apresentou média de 3,97, e a V32 - “Não tenho 

dificuldade em imaginar essa marca na minha mente”, apresentou média 3,99, ambas com 

desvios padrão relativamente baixos, 1,42 e 1,44, respectivamente. 

O subconstruto Satisfação com a Marca do construto Imagem de Marca é 

composto de quatro variáveis (V34 a V37), sendo que três delas (V34, V35 e V36) 

apresentaram médias altas, 3,45, 3,60 e 3,43, respectivamente, mas a variável V37 - “Os 

produtos da marca sempre trazem felicidade e encantam” teve a menor média do 

subconstruto, 2,88. Entretanto, o desvio padrão de todas as variáveis foi baixo (V34=1,33, 

V35=1,16, V36=1,19 e V37=1,29), demonstrando baixos níveis de dispersão. 

O subconstruto Reputação Corporativa do construto Imagem de Marca é 

composto de três variáveis (V38 a V40), que apresentaram médias altas, V38=3,79, V30=3,70 

e V40=4,18, e os menores desvios padrão de todo o questionário, 0,98, 0,99 e 0,94, 

respectivamente, demonstrando baixos níveis de dispersão das respostas. 

O fato das médias terem sido baixas e os desvios padrão terem sido altos para as 

variáveis dos subconstrutos Responsabilidade com o Meio Ambiente, Responsabilidade para 

com a Sociedade  e  Responsabilidade com a Comunidade Local aponta a possibilidade do 

público pesquisado desconhecer as ações relacionadas ao meio ambiente, sociedade e 

comunidade local realizadas pela Natura e O Boticário. Por outro lado, as maiores médias e os 

baixos índices de desvio padrão nas variáveis do subconstruto Responsabilidade com os 

Clientes confirmam o fato de que o público desta pesquisa é realmente cliente dessas marcas. 

Ao se separar a amostra de 200 entrevistados, entre clientes do O Boticário e da 

Natura, tem-se na Tabela 6 o perfil dos respondentes separado por empresa. 
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Tabela 6 - Perfil da amostra 
 O Boticário Natura 

Número de 
questionários 

100 100 

Gênero 21% homens e 79% mulheres 32% homens e 68% mulheres 
Idade 35% com 19 anos, 30% com 20 anos, 18% 

com 21 anos, 6% com 22 anos, 5% com 23 
anos e 6% com 24 anos. 

32% com 20 anos, 40% com 21 anos, 18% 
com 22 anos, 7% com 23 anos e 3% com 24 
anos. 

Semestre 77% do 5º e 33% do 7º 72% do 5º e 38% do 7º 
Estágio 49% fazem e 51% não fazem 68% fazem e 32% não fazem 

Fonte: O autor (2014). 
 

A amostra é composta por estudantes do curso de graduação em Comunicação 

Social com ênfase em Publicidade e Propaganda na Escola Superior de Propaganda e 

Marketing – ESPM, de 19 a 24 anos, dos 5º e 7º semestres. Para a amostra de 100 

questionários de O Boticário, 49% dos estudantes fazem estágio e para a amostra de 100 

questionários de respondentes da Natura, 68% fazem estágio. 

 

 

5.1 ANÁLISE FATORIAL RSC 
 

 

Foi realizada uma análise fatorial exploratória (AFE) pelo método das 

componentes principais com rotação oblique para as 22 variáveis do construto RSC, de forma 

a confirmar a existência de correlação entre os fatores (HAIR et al., 2005). Segundo Corrar et 

al. (2007), a AFE caracteriza-se pelo fato de não exigir do pesquisador o conhecimento prévio 

da relação de dependência entre as variáveis. Para a AFE, foram considerados os 200 

questionários, sendo 100 de respondentes de O Boticário e 100 de respondentes da Natura. 

Para verificar a adequação dos dados da amostra para a realização de uma análise 

fatorial (AF), foi calculada a medida de adequação da amostra com o teste Kaiser-Meyer-

Olkin - KMO (Measure of Sampling Adequacy - MSA) e realizado o Teste de Esfericidade de 

Bartlett. Segundo Corrar et al. (2007), caso o MSA indique um grau de explicação menor do 

que 0,5, significa que os fatores encontrados na AF não conseguem descrever 

satisfatoriamente as variações dos dados originais. 

A medida de adequação da amostra compara a magnitude dos coeficientes de 

correlação observados com a magnitude dos coeficientes de correlação parcial, variando entre 

0 e 1. Quanto mais próximo da unidade, mais adequada é a amostra, sendo que valores acima 

de 0,80 indicam uma adequação muito boa (HAIR et al., 2005). Neste caso, o KMO obtido foi 
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de 0,852, indicando adequação considerada muito boa da amostra para a realização da análise 

fatorial. 

Segundo Hair et al. (2005), o Teste de Esfericidade de Bartlett indica a presença 

ou ausência de correlação entre as variáveis, tendo como hipótese nula a não existência de 

correlação. A estatística do Qui-quadrado calculada para esse teste (χ = 1809,149; p < 

,001) leva-nos a rejeitar a hipótese nula, indicando a presença de correlação estatisticamente 

significativa entre as variáveis. O teste de Bartlett e o valor de MSA indicam que os dados são 

adequados para a realização de uma análise fatorial. 

A análise foi realizada fixando os quatro subconstrutos que compõem o construto 

RSC como fatores, que explicam 55,7% da variância total. Os pesos fatoriais, os valores 

próprios, a variância explicada e o Alfa de Cronbach de cada fator são apresentados na Tabela 

7.  
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Tabela 7 - Fatores obtidos e respectivos valores das saturações dos itens que os compõem, valores próprios, 
variância explicada e Alfa de Cronbach de cada fator. 

 

A estrutura obtida está de acordo com a estrutura dos construtos do questionário 

aplicado (Apêndice C). 

O primeiro fator explica 32,2% da variabilidade total e inclui as variáveis V8 a 

V14, correspondendo ao subconstruto “Responsabilidade com o Meio Ambiente” (RSC 

AMBIENTE), que apresenta um nível muito bom de consistência interna com o Alfa de 

Cronbach igual a 0,892. 

O segundo fator inclui as variáveis V1 a V7 e corresponde ao subconstruto 

“Responsabilidade para com os Clientes” (RSC CLIENTES). Este fator explica 11,2% da 

ITENS 
Subconstrutos (fatores) 

Resp. Meio 
Amb 

Resp. 
Clientes 

Resp. 
Comunid 

Resp. 
Sociedade 

V1  ,569   
V2  ,546   
V3  ,660   
V4  ,611   
V5  ,458   
V6  ,729   
V7  ,599  ,425 
V8 ,752    
V9 ,801    
V10 ,791    
V11 ,780    
V12 ,835    
V13 ,467    
V14 ,671    
V15 ,396   ,417 
V16    ,470 
V17    ,660 
V18    ,823 
V19   ,808  
V20   ,752  
V21   ,663  
V22   ,454  

Valores próprios 6,867 2,459 1,636 1,285 

Variância explicada por cada fator (%) 31,2% 11,2% 7,5% 5,8% 

Total variância explicada pelos 4 fatores (%) 55,7% 

Alfa de Cronbach de cada fator ,892 ,712 ,805 ,716 

Alfa de Cronbach da escala global ,888 

Método das componentes principais com a rotação oblique. Foram omitidas as cargas fatoriais inferiores 
a 0,30, em valor absoluto. 
 
Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20. 
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variabilidade total e apresenta um valor de Alfa de Cronbach de 0,712, considerado indicador 

de uma boa consistência interna. 

O terceiro fator explica 7,5% da variância total e inclui as variáveis V19 a V22, 

correspondendo ao subconstruto “Responsabilidade com a Comunidade Local” (RSC 

LOCAL). Este construto também apresenta uma boa consistência interna com Alfa de 

Cronbach (de 0,805). 

O quarto fator explica 5,8% da variabilidade total e inclui as variáveis V15 a V18, 

correspondendo ao subconstruto “Responsabilidade para com a Sociedade” (RSC 

SOCIEDADE), apresentando um valor de Alfa de Cronbach também superior a 0,70 (Alfa de 

Cronbach = 0,716). 

O valor do Alfa de Cronbach das 22 variáveis (Alfa de Cronbach = 0,888) leva a 

concluir que também a escala global (RSC GLOBAL) apresenta uma boa consistência interna. 

 

 

5.2 CORRELAÇÕES ENTRE OS SUBCONSTRUTOS DE RSC 
 

 

Na tabela 8, apresenta-se os coeficientes de correlação da RSC global com os seus 

subconstrutos. Todas as correlações são positivas e estatisticamente significativas. As 

pontuações da escala global e dos seus subconstrutos foram obtidas por meio do cálculo da 

média dos seus itens. 

 

Tabela 8 - Coeficientes de Correlação de Pearson entre o RSC Global e os seus Construtos 
RSC GLOBAL CLIENTES AMBIENTE SOCIEDADE LOCAL 

GLOBAL 1     

CLIENTES ,589** 1    

AMBIENTE ,873** ,302** 1   

SOCIEDADE ,711** ,174* ,563** 1  

LOCAL ,757** ,343** ,519** ,465** 1 

*p < ,05; **p < ,01 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20. 
 

A RSC global se encontra fortemente correlacionada com todos os seus 

subconstrutos, indicando que níveis elevados de responsabilidade global correspondem a 

níveis elevados de responsabilidade em cada um dos subconstrutos. A correlação da RSC 

global é mais forte com o subconstruto “Responsabilidade com o Meio Ambiente” (r = ,873; p 
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< ,01), seguindo-se a correlação com a “Responsabilidade com a Comunidade Local” (r = 

,757; p < ,01), com a “Responsabilidade para com a Sociedade” (r = ,711; p < ,01) e com a 

“Responsabilidade para com os Clientes” (r = ,589; p < ,01).  

Segundo Corrar et al. (2007), o coeficiente de correlação (r) é a base para estimar 

todas as relações da regressão e mede a força do relacionamento ou grau de associação entre 

duas variáveis. Duas variáveis são altamente correlacionadas se as mudanças ocorridas em 

uma delas estiverem fortemente associadas com as mudanças ocorridas na outra. O 

coeficiente de correlação varia de -1 a +1 e quanto mais próximo de -1 ou de + 1, maior o 

grau de associação; e quanto mais próximo de zero, menor (CORRAR et al., 2007). 

Quanto às correlações entre os subconstrutos, a “Responsabilidade para com os 

Clientes” é o que apresenta correlações mais baixas com os restantes, sobretudo com o 

subconstruto “Responsabilidade para com a Sociedade” (r = ,174; p < ,05). O subconstruto 

“Responsabilidade com o Meio Ambiente” está fortemente correlacionado com 

“Responsabilidade para com a sociedade” (r = ,563; p < ,01) e “Responsabilidade com a 

Comunidade Local” (r = ,519; p < ,01). A correlação entre os subconstrutos 

“Responsabilidade com a Comunidade Local” e “Responsabilidade para com a Sociedade” é 

moderada/forte (r = ,465; p < ,01). 

 

 

5.3 ANÁLISE FATORIAL IMAGEM DE MARCA (IM) 
 

 

A medida de adequação da amostra (MSA = 0,836) indica uma adequação muito boa 

da amostra para a realização da análise fatorial. O Teste de Esfericidade de Bartlett (χ = 

1485,263; p < ,001) indica a presença de correlação estatisticamente significativa entre as 

variáveis. O teste de Bartlett e o valor de MSA indicam que os dados são adequados para a 

realização de uma análise fatorial. 

A análise foi realizada fixando cinco subconstrutos como fatores, por ser o número 

de subconstrutos da escala original de Imagem de Marca. Numa análise inicial, verificou-se a 

existência de um item (V31) que saturava sozinho um fator. Foi testada nova análise sem esse 

item, verificando-se uma melhoria da variância explicada pelos 5 fatores (de 68,0% para 

69,4%) e na consistência interna tanto da escala global quanto dos subconstrutos. A remoção 

deste item permitiu obter uma estrutura fatorial com os restantes itens a saturarem de acordo 

com a escala original. Por esse motivo, o item V31 foi retirado da escala. A variável 31 
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corresponde à pergunta “Em comparação com outras marcas, esta empresa é uma marca líder 

no setor?”, que pertence ao subconstruto Percepção e Associação com a Marca. 

Os pesos fatoriais, os valores próprios, a variância explicada e o Alfa de Cronbach de 

cada fator são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Fatores obtidos e respectivos valores das saturações dos itens que os compõem, valores próprios, 
variância explicada e Alfa de Cronbach de cada fator. 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20 (2014). 
 

O primeiro fator explica 32,9% da variabilidade total e inclue as variáveis V26, 

V27 e V28, correspondendo ao subconstruto “Qualidade Percebida” (IM QUALIDADE), que 

apresenta um bom nível de consistência interna com o Alfa de Cronbach igual a 0,811. 

O segundo fator inclui as variáveis V29, V30, V32 e V33 e corresponde ao 

subconstruto “Percepção da Marca / Associação” (IM PERCEPÇÃO). Este fator explica 

16,8% da variabilidade total e apresenta um valor de Alfa de Cronbach de 0,813, indicador de 

boa consistência interna. 

ITENS 
Subconstrutos (Fatores) 

Qualidade 
Percebida 

Percepção Lealdade Satisfação 
Reputação 

V23_IM_1   ,799   
V24_IM_1   ,859   
V25_IM_1   ,867   
V26_IM_2 ,800     
V27_IM_2 ,834     
V28_IM_2 ,776     
V29_IM_3  -,798    
V30_IM_3  -,711    
V32_IM_3  -,741    
V33_IM_3  -,801    
V34_IM_4    -,813  
V35_IM_4    -,668  
V36_IM_4 ,449   -,585  
V37_IM_4    -,561 -,460 
V38_IM_5 ,311    -,550 
V39_IM_5     -,644 
V40_IM_5     -,627 

Valores próprios 5,588 2,848 1,475 1,056 0,836 

Variância explicada por cada fator (%) 32,87% 16,75% 8,68% 6,21% 4,92% 

Total da variância explicada  
pelos 4 fatores (%) 

69,42% 

Alfa de Cronbach de cada fator ,811 ,813 ,791 ,783 ,788 

Alfa de Cronbach da escala global ,843 

Método das componentes principais com a rotação oblique. Foram omitidas as cargas fatoriais inferiores 
a 0,30, em valor absoluto. 
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O terceiro fator inclui as variáveis V23, V24 e V25 e corresponde ao subconstruto 

“Lealdade à Marca” (IM MARCA). Este fator explica 8,7% da variabilidade total e apresenta 

um bom nível de consistência interna com o valor de Alfa de Cronbach igual a 0,791. 

O quarto fator inclui as variáveis V34, V35, V36 e V37 e corresponde ao 

subconstruto “Satisfação com a Marca” (IM SATISFAÇÃO). Este fator explica 6,2% da 

variabilidade total e apresenta um bom nível de consistência interna com o valor de Alfa de 

Cronbach igual a 0,783. 

O quinto fator inclui as variáveis V38, V39 e V40 e corresponde ao subconstruto 

“Reputação Corporativa” (IM REPUTAÇÃO). Este fator explica 4,9% da variabilidade total e 

apresenta um bom nível de consistência interna com o valor de Alfa de Cronbach igual a 

0,788. 

O valor do Alfa de Cronbach das 17 variáveis (Alfa de Cronbach = 0,843) leva a 

concluir que também a escala global (IM GLOBAL) apresenta uma boa consistência interna. 

 

 

5.4 CORRELAÇÕES ENTRE OS SUBCONSTRUTOS DE IMAGEM GLOBAL 
 

 

Na Tabela 10, apresenta-se os coeficientes de correlação da IM global com os seus 

subconstrutos, e entre os subconstrutos. As pontuações da escala global e dos seus 

subconstrutos foram obtidas por meio do cálculo da média dos seus itens. 

 

Tabela 10 - Coeficientes de correlação de Pearson entre o IM global e os seus construtos 
IM GLOBAL LEALDADE QUALIDADE PERCEPÇÃO SATISFAÇÃO REPUTAÇÃO

GLOBAL 1      

MARCA ,424** 1     

QUALIDADE ,753** ,153* 1    

PERCEPÇÃO ,583** -,169* ,298** 1   

SATISFAÇÃO ,792** ,329** ,554** ,204** 1  

REPUTAÇÃO ,800** ,221** ,650** ,372** ,576** 1 

*p < ,05; **p < ,01 
Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20. 

 

De acordo com Figueiredo e Silva (2009), o coeficiente de correlação Pearson (r) 

varia de -1 a 1. O sinal indica direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere 

a força da relação entre as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de 

uma variável pode ser determinado exatamente ao se saber o escore da outra. No outro oposto, 
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uma correlação de valor zero indica que não há relação linear entre as variáveis 

(FIGUEIREDO E SILVA, 2009).  

Para Cohen (1988), valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos; 

escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como médios; e valores entre 0,50 e 1 

podem ser interpretados como grandes. Os autores Dancey e Reidy (2005), apontam para uma 

classificação ligeiramente diferente: r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 

0,70 até 1 (forte). 

Neste estudo, escala IM global encontra-se positivamente correlacionada com 

todos os seus subconstrutos, indicando que níveis elevados na percepção global da marca 

correspondem a níveis elevados em cada um dos subconstrutos. A correlação é mais forte com 

os construtos “Reputação Corporativa” (r = ,800; p < ,01),  “Satisfação com a Marca” (r = 

,792; p < ,01) e “Qualidade Percebida” (r = ,753; p < ,01). A correlação é igualmente positiva 

e significativa com os subconstrutos “Percepção da Marca / Associação” (r = ,583; p < ,01) e 

“Lealdade à Marca” (r = ,424; p < ,01), mas com menor intensidade. 

Quanto à associação entre os subconstrutos, observa-se correlações positivas 

fortes da “Qualidade percebida” com a “Satisfação com a marca” (r = ,650; p < ,01) e com a 

“Reputação corporativa” (r = ,554; p < ,01) e desta com “Satisfação com a marca” (r = ,576; p 

< ,01). 

O subconstruto “Lealdade à Marca” tem correlações positivas, mas de 

pequena/moderada intensidade com a “Qualidade Percebida” (r = ,153; p < ,05), com a  

“Satisfação com a Marca” (r = ,329; p < ,01) e com a “Reputação Corporativa” (r = ,221; p < 

,01), entretanto, possui correlação negativa de fraca intensidade (-0,5 < r ≤ -0,1) com o 

subconstruto “Percepção da Marca / Associação” (r = -,169; p < ,05).  

Segundo Corrar et al. (2007), se o coeficiente de correlação de Pearson for 

negativo (r < 0), as variáveis variam em sentido inverso (valores elevados de uma variável 

estão associados a valores baixos da outra variável). Uma possível justificativa para tal 

comportamento esperado para este grupo de variáveis, em especial às relacionadas ao 

subconstruto “Percepção da Marca”, embora possam estar relacionadas à Lealdade, seu nível 

de relacionamento não pode ser descrito com um modelo linear, como de fato é o coeficiente 

de correlação de Pearson, o que poderia explicar a correlação negativa de fraca intensidade 

apresentada. A correlação negativa mesmo que leve pode sugerir que o aumento da Lealdade 

do cliente causaria a redução na Percepção da Marca ou vice e versa, o que seria ilógico de se 

afirmar. 
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As correlações do subconstruto “Percepção da Marca / Associação” é positiva, 

mas de pequena/moderada intensidade com a “Qualidade Percebida” (r = ,298; p < ,01) e com 

a “Satisfação com a Marca” (r = ,204; p < ,01). 

 

 

5.5. DADOS NATURA 
 

 

As pontuações da escala RSC Global variam entre o mínimo de 1,05 e o máximo 

de 4,86 [Média (M) = 2,98; Desvio Padrão (DP) = 1,00]. Dos seus subconstrutos, o que 

obteve pontuação mais elevada foi a “Responsabilidade para com os Clientes” (M = 3,60; DP 

= 0,87), seguindo-se a “Responsabilidade com a Comunidade Local” (M = 2,93; DP = 1,69), a 

“Responsabilidade com o Meio Ambiente” (M = 2,80; DP = 1,70) e, por último, a 

“Responsabilidade para com a Sociedade” (M = 2,28; DP = 1,34) (Tabela 11). 

Quanto à imagem da marca, as pontuações da escala IM Global variaram entre 

2,59 e 5,00 (M = 3,75; DP = 0,55). O subconstruto com pontuação média mais elevada foi 

“Percepção da Marca / Associação” (M = 4,52; DP = 0,75), seguindo-se a “Reputação 

Corporativa” (M = 4,15; DP = 0,73), a “Qualidade Percebida” (M = 4,13; DP = 0,78), a 

“Satisfação com a Marca” (M = 3,65; DP = 0,85), aparecendo em último a “Lealdade à 

Marca” (M = 2,11; DP = 1,07), com pontuação média muito inferior à dos outros 

subconstrutos (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Pontuações da RSC (global e os seus subconstrutos) e da IM (global e os seus subconstrutos) 
 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão

RSC GLOBAL 1,05 4,86 2,98 1,00 

RSC CLIENTES 1,43 5,00 3,60 0,87 

RSC AMBIENTE 0,00 5,00 2,80 1,70 

RSC SOCIEDADE 0,00 5,00 2,28 1,34 

RSC LOCAL 0,00 5,00 2,93 1,69 

IM GLOBAL 2,59 5,00 3,75 0,55 

IM LEALDADE 0,67 5,00 2,11 1,07 

IM QUALIDADE 1,67 5,00 4,13 0,78 

IM PERCEPÇÃO 1,00 5,00 4,52 0,75 

IM SATISFAÇÃO 1,25 5,00 3,65 0,85 

IM REPUTAÇÃO 2,00 5,00 4,15 0,73 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20 (2014). 
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Na Tabela 12, apresentam-se as correlações entre os construtos de 

responsabilidade social corporativa e da imagem de marca para a Natura. 

 

Tabela 12 - Coeficientes de correlação de Pearson entre a RSC (global e os seus construtos) e a IM (global e os 
seus construtos) 

RSC 

IM

GLOBAL LEALDADE QUALIDADE PERCEPÇÃO SATISFAÇÃO REPUTAÇÃO

GLOBAL ,418** ,035 ,313** ,220* ,441** ,431**

CLIENTES ,386** -,016 ,241* ,294** ,390** ,423**

AMBIENTE ,252* ,013 ,190 ,083 ,289** ,300**

SOCIEDADE ,228* ,085 ,187 ,151 ,207* ,129

LOCAL ,379** ,037 ,310** ,179 ,400** ,381**

*p < ,05; **p < ,01 
Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20 (2014). 

 

A correlação entre a RSC Global e a IM Global é positiva e significativa (r = ,418; 

p < ,01), indicando uma associação forte entre as duas variáveis, de forma que valores 

elevados de responsabilidade social corporativa global, correspondem a valores elevados na 

imagem global da marca. Todos os subconstrutos da RSC têm correlações positivas e 

significativas com a IM Global. A Reputação Corporativa teve correlação positiva de 

moderada intensidade com o a RSC Global (r= ,431), com destaque para a correlação entre os 

subconstrutos Responsabilidade com Clientes (r= ,423) e Responsabilidade com a 

Comunidade Local (r= ,381). O que demonstra que, embora de forma moderada, a RSC com 

Clientes e com a Comunidade Local tem influência positiva na Reputação Corporativa na 

percepção dos consumidores que fizeram parte da amostra. 

De uma forma geral, todos os subconstrutos de Imagem de Marca estão 

positivamente correlacionados com os subconstrutos de RSC, com exceção do construto 

“Lealdade à Marca”, cujas correlações com os construtos da RSC são próximas de zero e não 

são significativas (Tabela 12). 

Para estudar a influência dos construtos da Responsabilidade Social Corporativa 

na Imagem de Marca, foi construído um modelo de regressão múltipla, tendo como variáveis 

independentes os quatro subconstrutos da RSC e como variável dependente a imagem de 

marca global (IM Global) (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Modelo de regressão, considerando a IM Global com variável dependente e os subconstrutos da 
RSC com variáveis independentes 

 
 Coeficientes 

não estandardizados 
Coeficientes 

estandardizados 
Teste de significância 

dos coeficientes 

 B Erro padrão β t p 

Constante  2,704 0,223  12,144 ,000 

RSC CLIENTES  0,194 0,061 ,303 3,202 ,002 

RSC AMBIENTE  0,002 0,036 ,006 0,058 ,954 

RSC SOCIEDADE  0,049 0,042 ,119 1,174 ,243 

RSC LOCAL  0,080 0,035 ,246 2,311 ,023 

Modelo 
Variável dependente: IM Global 
R = 0,489; R2 = 0,239 
F(4,95) = 7,455; p < 0,001 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20. 
 

A regressão múltipla demonstrada na Tabela 14 pode ser descrita por meio do 

seguinte cálculo:  

IM = 2,704 + 0,194 * RSC CLIENTES + 0,080 * RSC LOCAL 

 

Para a amostra de estudantes universitários da classe A/B, no caso dos clientes da 

Natura, a Imagem da Marca é influenciada mais fortemente pelas ações de Responsabilidade 

com Clientes, seguida pelas ações de Responsabilidade com a Comunidade Local.  

Segundo Corrar et al. (2007), R é o coeficiente de correlação e neste estudo ele 

reflete o grau de associação entre a variável dependente Imagem de Marca Global (IM 

Global) com as variáveis independentes de RSC, que nesse caso foi R = 0,489. 

O R² é chamado de coeficiente de determinação e trata-se de uma medida de 

ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado em relação aos valores observados. 

O R² varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 

valores observados. Quanto maior o R², mais explicativo é modelo, melhor ele se ajusta à 

amostra (CORRAR et al. 2007). Conforme demonstrado na Tabela 14, o poder de explicação 

dessa fórmula é de 23,9% da variável dependente Imagem de Marca Global. 

O teste ANOVA do modelo revelou que o modelo é significativo (F(4,95) = 

7,455; p < ,001), indicando uma influência significativa de alguns subconstrutos da 

responsabilidade social corporativa na imagem de marca. Segundo Corrar et al. (2007), O 

teste F-ANOVA verifica se a variável estatística exerce influência significativa sobre a 

variável dependente.  
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A análise dos coeficientes de regressão e de seus valores de significância leva a 

concluir que a “Responsabilidade para com os Clientes” (B = 0,194; p = ,002) e a 

“Responsabilidade com a Comunidade Local” (B = 0,080; p = ,023) são os dois subconstrutos 

com coeficientes significativos (p < ,05), indicando que ambos influenciam significativamente 

a Imagem de Marca. O fato dos coeficientes serem positivos indica que quanto mais elevada é 

a “Responsabilidade para com os Clientes” e a “Responsabilidade com a Comunidade Local”, 

melhor é a imagem da marca. Os subconstrutos “Responsabilidade com o Meio Ambiente” (B 

= 0,002; p = ,954) e “Responsabilidade para com a Sociedade” (B = 0,049; p = ,243) não têm 

influência significativa na imagem da marca. 

 

 

5.6. DADOS O BOTICÁRIO 
 

 

As pontuações da escala RSC Global variam entre o mínimo de 0,14 e o máximo 

de 4,95 (M = 2,24; DP = 0,95). Dos seus subconstrutos, o que obteve pontuação mais elevada 

foi a “Responsabilidade para com os Clientes” (M = 2,97; DP = 0,99), seguindo-se a 

“Responsabilidade com a Comunidade Local” (M = 2,22; DP = 1,43), a “Responsabilidade 

com o Meio Ambiente” (M = 1,80; DP = 1,38) e, por último, a “Responsabilidade para com a 

Sociedade” (M = 1,78; DP = 1,46) - (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Pontuações da RSC (global e os seus construtos) e da IM (global e os seus construtos) 
 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão

RSC GLOBAL 0,14 4,95 2,24 0,95 

RSC CLIENTES 0,00 4,86 2,97 0,99 

RSC AMBIENTE 0,00 5,00 1,80 1,38 

RSC SOCIEDADE 0,00 5,00 1,78 1,46 

RSC LOCAL 0,00 5,00 2,22 1,43 

IM GLOBAL 1,41 4,82 3,15 0,60 

IM MARCA 0,67 5,00 1,96 1,06 

IM QUALIDADE 0,33 5,00 3,48 0,96 

IM PERCEPÇÃO 0,50 5,00 3,54 1,21 

IM SATISFAÇÃO 0,00 5,00 3,05 0,98 

IM REPUTAÇÃO 0,00 5,00 3,64 0,82 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20. 
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Quanto à Imagem da Marca, as pontuações da escala IM Global variaram entre 

1,41 e 4,82 (M = 3,15; DP = 0,60). O subconstruto com pontuação média mais elevada foi a 

“Reputação Corporativa” (M = 3,64; DP = 0,82), seguindo-se a “Percepção da Marca / 

Associação” (M = 3,54; DP = 1,21), “Qualidade Percebida” (M = 3,48; DP = 0,96), a 

“Satisfação com a Marca” (M = 3,05; DP = 0,98), aparecendo em último a “Lealdade à 

Marca” (M = 1,96; DP = 1,06) com pontuação média muito inferior à dos outros construtos 

(Tabela 14). 

Na Tabela 15, apresentam-se as correlações entre os construtos da 

Responsabilidade Social Corporativa e da Imagem de Marca. 

 

Tabela 15 - Coeficientes de correlação de Pearson entre a RSC (global e os seus construtos) e a IM (global e os 
seus subconstrutos) 

RSC 

IM

GLOBAL LEALDADE QUALIDADE PERCEPÇÃO SATISFAÇÃO REPUTAÇÃO

GLOBAL ,283** ,179 ,232* -,092 ,322** ,339**

CLIENTES ,428** ,041 ,190 ,385** ,268** ,314**

AMBIENTE ,146 ,144 ,206* -,240* ,235* ,275*

SOCIEDADE ,154 ,232* ,173 -,218* ,238* ,187

LOCAL ,117 ,126 ,097 -,176 ,215* ,211*

*p < ,05; **p < ,01 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20 (2014). 
 

Existe uma correlação positiva significativa, mas moderada entre 

Responsabilidade Social Corporativa Global e a Imagem Global da Marca (r = ,283; p < ,01), 

indicando uma tendência de melhoria da imagem da marca com o aumento da 

Responsabilidade Social Corporativa. No entanto, apenas o subconstruto Responsabilidade 

com os Clientes se encontra correlacionado, de forma significativa, com a IM Global (r = 

,428; p < ,01). As correlações dos subconstrutos restantes de RSC com a IM global são 

positivas, mas não significativas. A Reputação Corporativa teve correlação positiva de 

moderada intensidade com o a RSC Global (r= ,339), com destaque para a correlação entre o 

subconstruto Responsabilidade com Clientes (r= ,314). O que demonstra que, embora de 

forma moderada, a RSC com clientes tem influência positiva na Reputação Corporativa na 

percepção dos consumidores que fizeram parte da amostra. 

O subconstruto “Lealdade à Marca” se encontra correlacionada apenas com o 

subconstruto “Responsabilidade para com a Sociedade” (r = ,232; p < ,05). A correlação da 

“Percepção da Marca/Associação” é positiva e significativa com a “Responsabilidade para 
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com os Clientes” (r = ,385; p <,01), no entanto, possui correlação negativa com fraca 

intensidade (-0,5 < r ≤ -0,1) com o restante dos subconstrutos da RSC (Ambiente, Sociedade e 

Comunidade Local). Os subconstrutos “Satisfação com a Marca” e “Reputação Corporativa” 

se encontram positivamente correlacionados com os subconstrutos da RSC. 

Para estudar a influência dos construtos da Responsabilidade Social Corporativa 

na Imagem de Marca, foi construído um modelo de regressão múltipla, tendo como variáveis 

independentes os quatro subconstrutos da RSC e como variável dependente a Imagem de 

Marca Global (IM Global) (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Modelo de regressão, considerando a IM Global com variável dependente e os subconstrutos da 
RSC com variáveis independentes 

 
 Coeficientes 

não estandardizados 
Coeficientes 

estandardizados 
Teste de significância 

dos coeficientes 

 B Erro padrão β t p 

Constante  2,358 0,182  12,948 ,000 

RSC CLIENTES  0,261 0,059 ,430 4,397 ,000 

RSC AMBIENTE  0,008 0,056 ,019 0,148 ,882 

RSC SOCIEDADE  0,049 0,055 ,120 0,886 ,378 

RSC LOCAL  -0,037 0,049 -,089 -0,756 ,452 

Modelo 
Variável dependente: IM Global 
R = ,442; R2 = ,195 
F(4,93) = 5,634; p < 0,001 

Fonte: Adaptado pelo autor de SPSS 20 (2014). 
 

 

A regressão múltipla demonstrada na tabela 16 pode ser descrita por meio do 

seguinte cálculo:  

IM = 2,358 + 0,261 * RSC CLIENTES 

 

Para a amostra de estudantes universitários da classe A/B, no caso dos clientes de 

O Boticário, a Imagem da Marca é influenciada moderadamente pelas ações de 

Responsabilidade com Clientes. Aparentemente, as ações que O Boticário está realizando para 

Responsabilidade Social com a Comunidade Local não estão influenciando positivamente a 

Imagem de Marca para a amostra de estudantes universitários, como ocorreu com a Natura. 

O coeficiente de correlação (R = 0,442) reflete o grau de associação de 44,2% 

entre a variável dependente imagem de marca global (IM Global) com as variáveis 

independentes de RSC. 
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O coeficiente de determinação (R² = 19,5), conforme apresentado na Tabela 17, 

demonstra que o poder de explicação dessa fórmula é de 19,5% da variável dependente 

Imagem de Marca Global. 

O teste ANOVA à significância do modelo revelou que o modelo é significativo 

(F(4,95) = 5,634; p < ,001), indicando uma influência significativa de alguns construtos da 

responsabilidade social corporativa na imagem de marca.  

A análise dos coeficientes de regressão e dos seus valores de significância leva a 

concluir que apenas o subconstruto “Responsabilidade para com os Clientes” (B = 0,261; p < 

,001) tem influência estatisticamente significativa na Imagem da Marca, indicando que quanto 

maior é a Responsabilidade para com os Clientes, melhor é a Imagem da Marca. Os 

construtos “Responsabilidade com o Meio Ambiente” (B = 0,008; p = ,882), 

“Responsabilidade para com a Sociedade” (B = 0,049; p = ,378) e “Responsabilidade com a 

Comunidade Local” (B = -0,037; p = ,452) não têm influência significativa na imagem da 

marca. 

 

 

5.7. HIPÓTESES 
 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da análise de correlação e de regressão 

linear múltipla, e recuperando-se as hipóteses propostas para o trabalho, pode-se chegar à 

Tabela 17, que apresenta se cada uma delas foi ou não suportada.  

 

Tabela 17 - Hipóteses propostas para a pesquisa 

 Hipótese Empresa 
Valor do 

Coeficiente 
Correlação 

Resultado 

H1 
A RSC tem associação positiva com a Imagem de 
Marca Global. 

Natura ,418 Suportada
O Boticário ,283 Não Suportada 

H1a A RSC tem associação positiva com a Lealdade à 
Marca. 

Natura ,035 Não Suportada 
O Boticário ,179 Não Suportada 

H1b 
A RSC tem associação positiva com a Qualidade 
Percebida. 

Natura ,313 Suportada
O Boticário ,232 Não Suportada 

H1c 
A RSC tem associação positiva com a Percepção da 
Marca. 

Natura ,220 Não Suportada 
O Boticário -,092 Não Suportada

H1d 
A RSC tem associação positiva com a Satisfação com a 
Marca. 

Natura ,441 Suportada
O Boticário ,322 Suportada

H2 
A RSC tem associação positiva com a Reputação 
Corporativa. 

Natura ,431 Suportada
O Boticário ,399 Suportada

H3 
A Imagem de Marca tem associação positiva com a 
Reputação Corporativa. 

Natura ,800 Suportada
O Boticário ,800 Suportada

Fonte: O autor (2014). 
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Conforme demonstrado na Tabela 17, as sete hipóteses deste estudo foram 

subdivididas entre as marcas Natura e Boticário devido à obtenção de resultados diferentes 

para cada uma delas. A hipótese H1, referente à associação positiva de RSC com a Imagem de 

Marca Global, foi suportada apenas para a Natura por ter apresentado coeficiente de 

correlação superior a 0,30 (r= ,418). Cohen (1988) considera para o coeficiente de Pearson, 

valores entre 0,10 e 0,29 como sendo pequenos; valores entre 0,30 e 0,49 médios; e valores 

entre 0,50 e 1 grandes. Por isso, é possível afirmar que a correlação entre RSC e a Imagem de 

Marca Global da Natura é positiva, mas média ou moderada. Para O Boticário, a hipótese não 

foi suportada devido ao fato de o coeficiente de correlação ter ficado em r= ,283, considerado 

pequeno ou baixo. 

As hipóteses H1a à H1d propõem a associação positiva de RSC com cada um dos 

quatro subconstrutos de Imagem de Marca.  

A hipótese H1, a em que a associação da RSC deve ser positiva com a Lealdade à 

Marca, não foi suportada nem para a Natura e nem para O Boticário, demonstrando que a 

RSC não tem influência direta na construção da lealdade na percepção dos consumidores 

pertencentes à amostra. Nessa hipótese os coeficientes foram r= ,035 para Natura e r= ,179 

para O Boticário. 

A terceira hipótese, H1b, na qual a associação de RSC deve ser positiva com a 

Qualidade Percebida, foi suportada apenas para Natura com o coeficiente r= ,313, 

demonstrando que para os consumidores pertencentes à amostra a RSC pode influenciar a 

Qualidade Percebida. Entretando, no caso de O Boticário o coeficiente foi de r = ,232, 

considerado baixo e, portanto, a hipótese não foi suportada. 

A quarta hipótese é a H1c, na qual a associação de RSC deveria ser positiva com a 

Percepção da Marca. Para ambas as empresas, Natura e O Boticário, a hipótese não foi 

suportada já que os coeficientes foram r= ,220 e r= -,092, respectivamente. Demonstrando que 

a RSC não necessariamente implicariam na melhoria da percepção dos clientes sobre a marca. 

O coeficiente negativo apresentado para O Boticário (r= -,092) é baixo, mas apenas com a 

leitura do número poderia-se supor que a associação de ações de RSC, na percepção dos 

clientes pertencentes à amostra da pesquisa, representaria redução pequena na Percepção da a 

Marca.  

A quinta hipótese é a H1d, na qual a associação de RSC deveria ser positiva com 

a Satisfação com a Marca. Para a Natura e O Boticário a hipótese foi suportada considerando 

que os coeficientes de correlação foram r= ,441 e r= ,322, respectivamente. Embora o 
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coeficiente seja cerca de 37% superior para a Natura, representando que a correlação entre 

RSC e a Satisfação com a Marca seja mais significativa para essa marca, O Boticário também 

obtem ganhos de satisfação na percepção dos clientes pertencentes a amostra. 

A penúltima hipótese, H2, está relacionada com associação positiva entre RSC e a 

Reputação Corporativa. Essa hipótese também foi suportada para ambas as marcas, 

apresentado coeficientes de r= ,431 para Natura e a r= ,399 para O Boticário. Tal confirmação 

demonstra que a correlação entre ações de RSC e a Reputação Corporativa é significativa. 

A última hipótese, H3, está relacionada com associação positiva entre a Imagem 

de Marca com a Reputação Corporativa. Essa foi a hipótese que foi suportada com o maior 

coeficiente de correlação r= ,800 para ambas as marcas. Tal resultado comprova que a 

Imagem de Marca tem correlação muito significativa com a Reputação Corporativa para a 

Natura e para O Boticário. 

No item seguinte, são apresentados comparativos dos dados coletados de Natura e 

O Boticário. A primeira comparação feita foi a das médias e desvios padrão para cada um dos 

subconstrutos (Tabela 17). 

 

 

5.8. COMPARAÇÃO ENTRE NATURA E O BOTICÁRIO 
 

 

Neste item, são apresentados comparativos dos dados coletados de Natura e O 

Boticário. A primeira comparação feita foi a das médias e desvios padrão para cada um dos 

subconstrutos (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Comparação entre médias e desvios padrão Natura e O Boticário 
 NATURA O BOTICÁRIO 

 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

RSC GLOBAL 2,98 1,00 2,24 0,95 

RSC CLIENTES 3,60 0,87 2,97 0,99 

RSC AMBIENTE 2,80 1,70 1,80 1,38 

RSC SOCIEDADE 2,28 1,34 1,78 1,46 

RSC LOCAL 2,93 1,69 2,22 1,43 

IM GLOBAL 3,75 0,55 3,15 0,60 

IM LEALDADE 2,11 1,07 1,96 1,06 

IM QUALIDADE 4,13 0,78 3,48 0,96 

IM PERCEPÇÃO 4,52 0,75 3,54 1,21 

IM SATISFAÇÃO 3,65 0,85 3,05 0,98 

IM REPUTAÇÃO 4,15 0,73 3,64 0,82 

Fonte: O autor (2014). 
 

Conforme apresenta a Tabela 18, as médias da Natura obtidas em todos os 

subconstrutos foram superiores às médias de O Boticário. Entre os subconstrutos de RSC, 

destaque para Responsabilidade com o Meio Ambiente que obteve média 56% superior 

(Média Natura = 2,80 e Média O Boticário = 1,80) e Responsabilidade com a Comunidade 

Local, que obteve média 32% superior (Média Natura = 2,93 e Média O Boticário = 2,22).  

A Responsabilidade Social Corporativa Global (RSC Global) da Natura foi 33% 

superior a de O Boticário. Por outro lado, os desvios padrão de ambas as empresas foram 

baixos, demonstrando baixo nível de dispersão entre as respostas. Destaque para os 

subconstrutos Responsabilidade com o Meio Ambiente e com a Comunidade Local, em que O 

Boticário teve o desvio padrão abaixo da Natura, 1,38 e 1,43, respectivamente, frente a 1,70 e 

1,69 da Natura. O desvio padrão da RSC Global do O Boticário ficou em 0,95 em comparação 

a 1,0 da Natura, ambos baixos. Tais resultados demonstram que a percepção geral sobre a 

RSC da Natura é melhor percebida do que a RSC do O Boticário.  

Com isso, algumas possíveis suposições surgem como explicações plausíveis, 

entre elas o fato da Natura comunicar mais ativamente em suas campanhas de comunicação a 

preocupação com o meio ambiente a sustentabilidade, sendo a primeira empresa brasileira a 

publicar relatório social com a metodologia GRI, figurando em 13 das 14 edições do Guia 

Exame de Sustentabilidade, enquanto O Boticário teve presença em apenas dois (2012 e 

2013) das 14 edições.  

O Guia Exame de Sustentabilidade, publicado anualmente pela Editora Abril, 

apresenta as empresas mais sustentáveis do país com base em uma metodologia elaborada 
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pelo Centro de estudos em Sustentabilidade (GVces), da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo com base no desempenho de quatro dimensões: Geral, Econômica, Social e Ambiental; 

além de sete indicações chave: Governança e Sustentabilidade, Direitos Humanos, Relação 

com a Comunidade, Relação com Fornecedores, Gestão de Água, Gestão de Biodiversidade e 

Gestão de Resíduos (Guia Exame, 2013). Outra suposição está relacionada do fato da Natura 

ter sua sede localizada no Estado de São Paulo, na cidade de Cajamar, mais próxima da 

capital, local na qual a pesquisa foi realizada, enquanto a sede do O Boticário estar localizada 

na cidade de São José dos Pinhais, situada na região metropolitana de Curitiba (PR). 

As médias obtidas entre as duas marcas para os subconstrutos de Imagem de 

Marca foram mais equilibradas, embora as médias da Natura tenham ficam um pouco mais 

altas do que as do O Boticário. A média da Imagem de Marca Global da Natura (3,75) foi 

19% superior à obtida pelo O Boticário (3,15). Todos os desvios padrão da Natura ficaram 

abaixo dos obtidos pelo O Boticário com exceção do desvio padrão do subconstruto Lealdade 

que apresentou equivalência entre as duas marcas (Natura = 1,07 e O Boticário = 1,06). Os 

destaques negativos foram apresentados pelo subconstruto Lealdade que para ambas as 

marcas foi baixo (Natura = 2,11 e O Boticário 1,96).  

Vale ressaltar que os desvios padrão obtidos nos subconstrutos de Imagem de 

Marca apresentaram praticamente a metade do valor dos obtidos nos subconstrutos de RSC. O 

desvio padrão para Imagem de Marca Global da Natura foi 0,55 e O Boticário 0,60. Tais 

resultados demonstram que as marcas possuem altas percepções de Qualidade, Percepção, 

Satisfação e Reputação, entretanto, o público pesquisado não apresenta altos níveis de 

Lealdade para com a Natura e O Boticário, não tendo na maioria dos casos, seus produtos 

como a primeira opção de escolha dos jovens universitários pertencentes à amostra. 

O Quadro 12 apresenta um comparativo da correlação entre construtos e 

subconstrutos das marcas Natura e O Boticário. 
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 Natura O Boticário 

Correlação entre 
Construtos 

Existe correlação positiva e significativa 
entre a RSC Global e a IM Global (r = ,418; 
p < ,01). 

Existe uma correlação positiva, mas 
moderada entre RSC Global e a IM Global 
(r = ,283; p < ,01). 

Correlação entre 
Subconstrutos 

Todos os construtos da RSC têm 
correlações positivas e significativas com a 
IM Global, porém, apenas os subconstrutos 
Responsabilidade com os Clientes e 
Responsabilidade com a Comunidade Local 
apresentaram significância na influência da 
imagem de marca.  

Apenas o subconstruto Responsabilidade 
com os Clientes se encontra correlacionado, 
de forma significativa, com a IM Global.  

Conclusão 

Quanto mais elevada é a Responsabilidade 
para com os Clientes e a 
Responsabilidade com a Comunidade 
Local, melhor é a Imagem da Marca da 
Natura. 

Quanto maior é a Responsabilidade para 
com os Clientes, melhor é a Imagem da 
Marca do O Boticário. 

Quadro 12: Comparativo da correlação entre construtos e subconstrutos de Natura e O Boticário 
Fonte: O autor (2014). 

 

Fazendo um comparativo entre as correlações entre os construtos das marcas 

Natura e O Boticário como demonstra o Quadro 12, pode-se constatar que para ambas as 

marcas há correlação entre o construto Responsabilidade Social Corporativa e Imagem de 

Marca. Para a Natura, a correlação é positiva e significativa (r = ,418; p < ,01), indicando uma 

associação forte entre os dois construtos, de forma que valores elevados de Responsabilidade 

Social Corporativa Global, correspondem a valores elevados na Imagem Global da Marca. E 

para O Boticário a correlação é positiva, mas moderada (r = ,283; p < ,01), indicando uma 

tendência de melhoria da Imagem da Marca com o aumento da Responsabilidade Social 

Corporativa. Tais resultados indicam que o aumento da RSC influencia na Imagem de Marca, 

porém, a influência maior pode ser observada para Natura. 

Em relação à correlação entre os quatro subconstrutos de RSC e os cinco 

subconstrutos de Imagem de Marca, a Natura apresentou correlações positivas e significativas 

entre os subconstrutos de RSC com a IM Global. Porém, apenas os subconstrutos 

Responsabilidade com os Clientes e Reponsabilidade com a Comunidade Local apresentaram 

significância na influência da imagem de marca. De uma forma geral, todos os subconstrutos 

estão positivamente correlacionados, com exceção do subconstruto “lealdade à marca”, cujas 

correlações com os construtos da RSC são próximas de zero e não são significativas. 

Entretanto, para O Boticário, apenas o subconstruto Responsabilidade com os Clientes se 

encontra correlacionado, de forma significativa, com a IM Global. As correlações dos demais 

subconstrutos de RSC com a IM global são positivas, mas não significativas. 

O comparativo das regressões múltiplas realizado entre os subconstrutos de RSC e 

Imagem de Marca de Natura e O Boticário está descrito no Quadro 13. 
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 Natura O Boticário 

Fórmula 
de Cálculo 

IM = 2,704 + 0,194 * RSC CLIENTES 
+ 0,080 * RSC LOCAL 

IM = 2,358 + 0,261 * RSC CLIENTES 

Conclusão 

Para a amostra de estudantes universitários da 
classe A/B, no caso dos clientes da Natura, a 
Imagem da Marca é influenciada 
significativamente pelas ações de 
Responsabilidade com Clientes seguida pelas 
ações com a Comunidade Local. 

Para a amostra de estudantes universitários da 
classe A/B, no caso dos clientes do O 
Boticário, a Imagem da Marca é influenciada 
moderadamente pelas ações de 
Responsabilidade com Clientes.  

Quadro 13: Comparativo da regressão múltipla entre subconstrutos de Natura e O Boticário 
Fonte: O autor (2014). 

 

A conclusão do quadro comparativo é que para a Natura, quanto mais elevada é a 

Responsabilidade para com os Clientes e a Responsabilidade com a Comunidade Local, 

melhor é a Imagem da Marca da Natura. No caso de O Boticário, quanto maior é a 

Responsabilidade para com os Clientes, melhor é a Imagem da Marca de O Boticário. 

Aparentemente, as ações que O Boticário está realizando para Responsabilidade Social com a 

Comunidade Local não estão influenciando positivamente a Imagem de Marca para a amostra 

de estudantes universitários como ocorreu com a Natura.  

Ao observarmos as sete variáveis do subconstruto de Responsabilidade com 

Clientes, ambas as marcas obtiveram médias altas, sendo Natura (V1=4,32; V2=4,01; 

V3=4,25; V4=3,62; V5=4,14; V0=3,94; V7=4,06), com destaque para a variável 1 “Atende 

aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado” e variável 5 “Oferece produtos saudáveis”. 

No caso do O Boticário, as médias foram altas, mas um pouco mais baixas do que a Natura 

(V1=3,65; V2=3,56; V3=3,78; V4=3,48; V5=3,40; V0=3,42; V7=3,38) com destaque para a 

variável 3 “Oferece segurança nos produtos oferecidos” com a maior média, seguida da 

variável 1. 

Tais resultados contrariam o que demonstra uma pesquisa promovida pela Revista 

Exame da editora Abril em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com 

o Cliente (IBRC) em 2013, com o intuito de eleger as melhores e piores empresas em 

atendimento ao cliente. Neste ranking, O Boticário aparece em primeiro como sendo a 

empresa que tem o melhor atendimento ao cliente e a Natura, aparece em terceiro lugar 

(Exame, 2013). Entretanto, vale ressaltar que o atendimento ao cliente promovido pelo O 

Boticário se dá principalmente em pontos de venda físicos, enquanto que a Natura depende de 

canais de venda direta como as consultoras e website. Uma suposição seria o aprofundamento 
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de como o canal pode influenciar a percepção do consumidor e, consequentemente as médias 

dessas variáveis. 

Entre as variáveis do subconstruto Responsabilidade com a Comunidade Local, a 

Natura, mais uma vez apresentou as médias mais altas (V19=4,01; V20=3,97; V21=4,11; 

V22=4,05), embora sejam mais baixas do que as médias obtidas nas variáveis de 

Responsabilidade com o Consumidor.  No caso da Natura, os destaques ficaram por conta da 

variável 21 “Apoia o desenvolvimento econômico da região onde está localizada” e variável 

22 “Respeita os valores regionais, costumes e cultura da região onde está localizada”. Para O 

Boticário, as médias foram mais baixas do que as obtidas pela Natura (V19=3,59; V20=3,31; 

V21=3,56; V22=3,53), com destaque para a variável 19 “Cria empregos para pessoas na 

região onde está estabelecida” e “Apoia o desenvolvimento econômico da região onde está 

localizada”. Tais resultados levam a suposição de que a proximidade física entre a IES a qual 

fazem parte os consumidores da amostra pode ter influenciado o resultado, considerando que 

a sede da Natura fica no Estado de São Paulo e a sede do O Boticário fica em São José dos 

Pinhais (PR). 

Tais resultados apontam para suposições e sugestões para o aprofundamento da 

pesquisa sugeridas nas considerações finais deste estudo. Entre elas estão os níveis de 

percepção sobre as ações de RSC do público pesquisado e até mesmo o próprio perfil do 

público pesquisado (jovens universitários) podendo o questionário ser estendido para 

estudantes de outros cursos de graduação ou mesmo pós-graduação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este capítulo apresenta as conclusões à luz dos objetivos estabelecidos, 

contribuições teóricas alcançadas, bem como, as limitações desse trabalho e sugestões para 

estudos futuros. 

O objetivo geral deste estudo foi investigar se a Responsabilidade Social 

Corporativa tem influência na Imagem de Marca e Reputação Corporativa na percepção dos 

consumidores de duas empresas brasileiras de cosméticos, especificamente Natura e O 

Boticário. 

A análise de dados demonstrou que a RSC tem influência positiva na Imagem de 

Marca, porém tal influência demonstrou-se significativa apenas para a Natura (r = ,418; p < 

,01) e moderada para O Boticário (r = ,283; p < ,01), o que revelou que na percepção do 

consumidor pertencente à amostra a Natura tem maiores ganhos de Imagem de Marca com 

suas ações de RSC do que O Boticário. 

A seguir, a análise de dados fornece subsídios para os objetivos secundários 

propostos por esse estudo que foi de avaliar se os subconstrutos de RSC (Responsabilidade 

com os Clientes; Meio Ambiente; Sociedade; Comunidade Local) têm influência positiva na 

Imagem de Marca e Reputação Corporativa de Natura e O Boticário. No caso da Natura, 

apenas os subconstrutos de RSC, Responsabilidade com os Clientes e Reponsabilidade com a 

Comunidade Local apresentaram influência significativa da Imagem de Marca demonstrando 

que ações de RSC focadas em clientes e a comunidade local em que a empresa está presente 

têm real influência na percepção do consumidor pertencente à amostra. No caso do O 

Boticário, apenas o subconstruto Responsabilidade com os Clientes se encontra 

correlacionado, mas de forma moderada, com a Imagem de Marca, demonstrando que apenas 

ações focadas nos clientes influenciam de forma positiva, porém, moderada na percepção do 

consumidor da marca. 

Tais resultados respondem a pergunta de Carroll (2000) “(3) O desempenho social 

corporativo pode ser medido?”, considerando que a influência na Imagem de Marca pode ser 

considerada uma forma de mensuração de desempenho. Entretanto, Griffin e Mahon (1997, p. 

14) apontam para a necessidade de múltiplas fontes de medidas de desempenho social 

adaptadas para cada empresa. Carroll (2000) afirma que o desempenho social corporativo 

deve ser medido, tal como outras áreas da administração, porém observa a dificuldade de 

desenvolvimento de medidas confiáveis e válidas. 
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Aaker (1991) salienta que os elementos que atuam como base para o brand equity 

são agrupados em cinco categorias: (1) lealdade à marca; (2) lembrança do nome; (3) 

qualidade percebida; (4) associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; (5) outros 

ativos do proprietário da marca; se inter-relacionam e se influenciam. Entretanto, para o 

mesmo autor, o principal ativo da marca em relação a seus consumidores é a lealdade. A 

lealdade agrega valor à marca e apresenta algumas vantagens, principalmente ligadas a 

redução dos custos de marketing, pois o cliente leal requer menos investimentos em 

marketing do que aqueles que devem ser conquistados ou reconquistados (AAKER, 1998). 

Por isso, o aprofundamento da investigação da influência da RSC na construção da lealdade 

dos consumidores seria recomendada. 

Os modelos de referência nos quais este estudo foi baseado foram Öberseder 

(2011) e Chi-Shiun Lai et al. (2010). Öberseder (2011) propõe em seu estudo o 

desenvolvimento de uma ferramenta para mensuração da percepção dos consumidores para 

iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa a ser utilizada por gestores e acadêmicos, 

mas, embora tenha realizada a validação da escala por especialistas, gestores e consumidores, 

não chegou a testar com nenhuma marca específica. Para esta referência, a contribuição 

teórica seria a aplicação da escala e do questionário com duas marcas brasileiras consolidadas 

e notadamente reconhecidas por suas iniciativas de RSC. 

O outro modelo de referência utilizado por esse estudo foi o de Chi-Shiun Lai et 

al. (2010), que propõem a mensuração dos efeitos da Responsabilidade Social Corporativa na 

performance de marcas industriais em relações comerciais entre empresas (B2B) que tendem 

a ser mais técnicas e racionais do que as relações entre empresas e consumidores (B2C).  

Para essa referência, a contribuição teórica é a adaptação do modelo para a 

percepção dos consumidores (B2B). E para ambas as referências, a contribuição é o estudo da 

percepção dos consumidores brasileiros já que o modelo de Öberseder (2011) foi aplicado no 

Paquistão e o de Chi-Shiun Lai et al. (2010) aplicado em Taiwan. 

 

 

6.1. CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 
 

 

Muito embora a proposta deste estudo, desde a sua concepção, tenha sido uma 

análise nos âmbitos acadêmico e teórico, surgiram insights no decorrer da investigação e da 

análise de dados que abrem caminho a possíveis contribuições gerenciais. Entre as quais 
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pode-se citar a influência da intensidade da comunicação das ações de RSC para o 

consumidor que não só em publicações específicas tais como os relatórios sociais. A 

divulgação das ações de RSC em campanhas de comunicação institucional demonstraram ter 

influência direta na percepção do consumidor pertencente à amostra pesquisada. A presença 

de mensagens sobre RSC em campanhas publicitárias foi amplamente citada pelos 

respondentes dos questionários, inclusive de empresas que não faziam parte deste estudo. 

 

 

6.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

 

Entre as limitações que podem ser apontadas está o tamanho da amostra e o perfil 

dos respondentes dos questionários. Sobre o tamanho da amostra de 200 questionários válidos 

sendo 100 para Natura e 100 para O Boticário, podendo ser ampliada para 400 questionários 

válidos, sendo 200 para cada uma das marcas investigadas. Com isso, haveria uma 

minimização da sensibilidade entre as variáveis de cada construto e, consequentemente, 

aumentaria a confiabilidade dos dados para a posterior análise estatística. 

Com relação à amostra obtida por conveniência e formada por estudantes 

universitários do curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade 

e Propaganda da classe A/B, não caracterizou necessariamente uma participação significativa 

e proporcional ao perfil dos clientes das marcas Natura e O Boticário de cada uma de suas 

linhas de produtos (Infanto-juvenil, Adolescente, Mulher, Homem, Mulheres Maduras etc.). A 

segmentação do perfil da amostra proporcionaria um enriquecimento na qualidade dos dados 

ocasionando melhores relações e reflexões com resultados mais precisos entre os 

consumidores de cada linha de produtos. 

Entre as recomendações para estudos futuros de pesquisadores, estão a 

investigação específica de cada um dos subconstrutos, tanto de Responsabilidade Social 

Corporativa (Responsabilidade com os Clientes, Meio Ambiente, Sociedade, Comunidade 

Local) quanto de Imagem de Marca (Lealdade, Qualidade Percebida, Percepção e 

Associações com a Marca, Satisfação e Reputação Corporativa) por meio de testes de 

hipóteses.  

Outra possibilidade para investigações futuras seria o estudo sobre as crenças dos 

consumidores relacionadas à Responsabilidade Social Corporativa. Para Fishbein e Ajzen 

(1972), as crenças podem ser conceituadas como a percepção de um indivíduo que acredita 
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que um determinando objeto ou pessoa possui certos atributos, qualidades e características. 

Para Bennett e Kassarjian (1975), uma crença (ou opinião) é uma cognição emocionalmente 

neutra ou um ‘conhecimento’ de um indivíduo sobre algum aspecto de um objeto do ambiente 

– isto é, as coisas que a pessoa ‘sabe’ que são verdadeiras, a partir de seu próprio ponto de 

vista, consistindo dos fatos sobre alguma coisa, como a pessoa os vê, nem determinado 

momento. 

Uma última recomendação para estudos futuros seria a análise quantitativa da 

performance da marca sob a influência da Responsabilidade Social Corporativa e o impacto 

para o valor da marca e seu brand equity. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - MEASUREMENT MODEL RESULTS 
 

Item RSC 
Ideal 

RSC 
Mínima

RSC 
Atual 

Fator 1 - responsabilidade com os colaboradores 
Proporcionar condições dignas de trabalho .755 .736 .793 
Respeitar os direitos humanos dos funcionários .704 .856 .930 
Oferecer condições de trabalho que não coloquem em risco a saúde .700 .788 .759 
Tratar os empregados de maneira igualitária .614 .709 .819 
Oferecer remuneração adequada .520 .570 .615 
Comunicar-se abertamente e honestamente com os empregados .340 .453 .627 
Fator 2 - Responsabilidade para com os acionistas 
Investir o capital dos acionistas corretamente .907 .825 .854
Comunicar-se aberta e honestamente com os acionistas .817 .746 .753
Garantir o sucesso econômico da empresa fazendo negócios bem sucedidos .602 .774 .779
Proporcionar crescimento sustentável e sucesso em longo prazo .351 .687 .558
Fator 3 - responsabilidade para comunidade local 
Criar empregos para pessoas na região .874 .711 .819
Preservar empregos na região .837 .813 .805
Apoiar o desenvolvimento econômico da região .550 .600 .568
Respeitar os valores regionais, costumes e cultura .399 .303 .208
Fator 4 - responsabilidade para com os clientes 
Atender aos padrões de qualidade .705 .568 .829
Rótulo produtos de forma clara e de maneira compreensível .685 .573 .729
Oferecer segurança (não prejudicial) produtos .662 .727 .650
Estabelecer preços justos para os produtos .541 .659 .528
Oferecer produtos saudáveis .497 .622 .555
Implementar práticas de vendas justas .314 .591 .523
Proteger os dados dos clientes .204 .326 .511
Fator 5 - responsabilidade com o meio ambiente 
Reciclar .849 .767 .596
Reduzir o consumo de energia .762 .823 .920
Evitar o desperdício de recursos .751 .878 .775
Reduzir as emissões de CO2 .737 .803 .972
Descartar os resíduos corretamente .643 .686 .579
Investir em pesquisa e desenvolvimento em matéria de proteção ambiental .636 .675 .584
Desenvolver normas de proteção ambiental corporativa superiores à lei .527 .585 .586
Fator 6 - responsabilidade para com fornecedores 
Proporcionar termos e condições justas para fornecedores .820 .834 .730
Selecionar fornecedores que oferecem condições de trabalho decentes aos seus 
colaboradores 

.696 .537 .448

Comunicar-se aberta e honestamente com os fornecedores .664 .750 .630
Negociar de forma justa com os fornecedores .639 .773 .641
Fator 7 - A responsabilidade para com a sociedade 
Funcionários envolvidos em projetos sociais durante o expediente de trabalho .567 .605 .638

Fazer doações para projetos sociais .548 .594 .531
Empregar profissionais que estão desempregados por muito tempo .541 .428 .399
Investir na educação dos jovens .494 .376 .382
Fonte: Adaptado de Öberseder (2011) p. 6. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY ON BRAND PERFORMANCE 
 

Corporate social 

responsibility 

1. Our major supplier is very concerned with local community 

2. Our major supplier is very concerned with environment protection 

3. Our major supplier is very concerned with buyers’ benefits 

4. Our major supplier is very concerned with the rights of female and disabled employees 

5. Our major supplier actively participates in social initiatives 

Industrial brand equity 

Brand loyalty 

1. Products and services of this brand are the first choice of us 

2. We feel ourselves loyalty to this brand 

3. Even with many choices, we will not choose alternative brands 

Perceived 

quality 

1. This brand is of very good quality 

2. The likelihood that this brand will function well is very high 

3. The likelihood that this brand is reliable is very high 

Brand 

awareness / 

association 

1. The name of this provider is well known in our industry 

2. We can recognize this brand among competitive brands 

3. In comparison to other providers, this company is a leading brand in the industry 4. We 

have no difficulties in imagining this brand in mind 

5. We can recall some characteristics of this brand 

Brand 

satisfaction 

1. Products and services of this brand usually meet our expectations 

2. Products and services of this brand are at the desirable level 

3. Overall, we are very satisfied with products and services of this brand 

4. Products and services of this brand always bring happiness and delights to us 

Corporate 

reputation 

1. Customers’ overall perceptions of total experience in the firm is rather good 

2. Customers’ comparative perceptions of this firm with other competitors are very good 

3. Customers believe in a good long-term future of this firm 

Brand 

performance 

1. Purchasing or using this brand will increase our company’s sales growth 

2. Purchasing or using this brand will enlarge our company’s market share 

3. Purchasing or using this brand will increase our company’s margin 

4. Purchasing or using this brand will increase our company’s overall performance. 

Fonte: Chi-Shiun Lai et al. (2011), p. 466 e 467. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NATURA X BOTICÁRIO 

1) Qual o seu sexo? 2) Qual a sua idade? 

(     ) Masculino                  (     ) Feminino 
(     ) 19          (     ) 20          (     ) 21          (     ) 22 
(     ) 23          (     ) 24          (     ) 25          Outras ______ 

3) Qual é o seu curso? 4) Qual é o seu semestre? 

(     ) ADM           (     ) CSO          (     ) RI 
(     ) Jornalismo                  (     ) Design 

(     ) 1º          (     ) 2º          (     ) 3º          (     ) 4º 
(     ) 5º          (     ) 6º          (     ) 7º          (     ) 8º 

5) Você atualmente está fazendo estágio? 6) Você é cliente ou já consumiu produtos da Natura? 

(     ) SIM           (     ) NÃO (     ) SIM         (     ) NÃO (ENCERRA O QUESTIONÁRIO) 

Assinale nas afirmações a seguir a sua percepção sobre as ações de responsabilidade socioambiental  

da NATURA/BOTICÁRIO classificando-a em cinco níveis, sendo o nº 1 o mais baixo e o nº 5 o mais alto.  

Assinale “Não se aplica” quando não souber opinar. 
1 2 3 4 5

Não se 
aplica

1. Atende aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado. 

2. Oferece informações claras e compreensíveis nos rótulos dos produtos.  

3. Oferece segurança nos produtos oferecidos. 

4. Pratica preços justos para os produtos. 

5. Oferece produtos saudáveis. 

6. Promove práticas justas de vendas. 

7. Protege os dados dos clientes. 

8. Recicla o lixo e resíduos. 

9. Reduz o consumo de energia. 

10. Evita o desperdício de recursos. 

11. Reduz as emissões de CO2. 

12. Descarta corretamente os resíduos. 

13. Investe em pesquisa e desenvolvimento em matéria de proteção ambiental. 

14. Desenvolve normas de proteção ambiental corporativa superiores à lei. 

15. Incentiva seus colaboradores a se envolverem em projetos sociais durante o trabalho. 

16. Faz doações para projetos sociais. 

17. Emprega profissionais que estão desempregados há muito tempo. 

18. Investe na educação dos jovens.     
19. Cria empregos para pessoas na região onde está estabelecida. 

20. Preserva empregos na região onde está localizada. 

21. Apoia o desenvolvimento econômico da região onde está localizada. 

22. Respeita os valores regionais, costumes e cultura da região onde está localizada. 

Assinale nas afirmações a seguir a sua percepção sobre a marca NATURA classificando-a em cinco níveis, 

sendo o nº 1 o mais baixo e o nº 5 o mais alto. Assinale “Não se aplica” quando não souber opinar. 
1 2 3 4 5

Não se 
aplica

23. Os produtos da marca são a minha primeira opção de escolha. 

24. Sou leal à marca. 

25. Mesmo com muitas outras opções não escolho marcas alternativas a esta. 

26. Esta marca é de muito boa qualidade. 

27. A probabilidade de que esta marca funcionará bem é muito alta. 

28. A probabilidade de que esta marca é confiável é muito alta. 

29. O nome da empresa é bem conhecido. 

30. Posso reconhecer esta marca entre as marcas concorrentes 

31. Em comparação com outras marcas, esta empresa é uma marca líder no setor. 

32. Não tenho dificuldade em imaginar essa marca na minha mente. 

33. Posso recordar de algumas características desta marca. 

34. Os produtos da marca geralmente atendem às minhas expectativas. 

35. Os produtos da marca estão no nível desejável. 

36. No geral, estou muito satisfeito com os produtos desta marca. 

37. Os produtos da marca sempre trazem felicidade e encantam. 

38. Minha percepção geral sobre a experiência com a empresa é bastante boa. 

39. Minha percepção desta empresa comparada com outros concorrentes é muito boa. 

40. Acredito em um futuro promissor para esta empresa. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2013). 


