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2 O Marketing Relacionado a Causas 
 

 

2.1 I NTRODUÇÃO  

 

Uma série de organizações como por exemplo partidos políticos, instituições de 

solidariedade social, governos e universidades, usam os princípios do marketing para 

atingir os seus objectivos de forma mais eficaz (Kotler e Levy, 1969; Kotler e Zaltman, 

1971; Shapiro, 1973; Kotler, 1979; Andreasen, 1996). As organizações não 

governamentais (ONGs) começaram a utilizar os conceitos de marketing, mesmo que de 

forma inconsciente (Hastings et al., 2000). Como o financiamento é um dos principais 

problemas que se coloca às ONGs (Kotler e Andreasen, 1996), estas organizações 

desenvolvem parcerias com empresas com esse fim (Chong, 2003; Wymer e Samu, 

2003). O marketing relacionado a causas é uma das formas de colaboração entre 

empresas e ONGs, no qual uma parte das vendas ou dos lucros de um produto da 

empresa reverte a favor da causa.  

 

De acordo com o F.M.I (2006)1 Organizações sem fins lucrativos (Non-profit 

institutions) são entidades criadas com o objectivo de produzir bens e serviços e cujo 

estatuto não permite que sejam uma fonte de rendimento ou lucro para as entidades que 

as criaram, controlam ou financiam. As Organizações Não-Governamentais – ONGs 

são “...agentes sociais com um grande peso específico, não só na resolução dos 

problemas das comunidades menos favorecidas, como também nos trabalhos de 

sensibilização e educação da opinião pública” (Martinez e Polo, 1999 pp. 464). ONG é 

um termo adoptado pelos principais organismos internacionais para designar as 

entidades de carácter privado sustentadas por doações de particulares e por subsídios 

públicos. São não-lucrativas, pois não se orientam para a obtenção de lucro nem para o 

repartir. Desenvolvem actividades filantrópicas e mantêm-se pela disponibilidade de 

tempo por parte de muitos dos seus voluntários. A utilização do Marketing por parte das 

ONGs deve-se em grande parte à necessidade acrescida de obtenção de fundos para 
                                                 
1 www.fmi.org (in site em Setembro 2006). 
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financiar as suas actividades. Tradicionalmente as ONGs dependiam de três tipos de 

apoios: subsídios governamentais, doações de empresas e de particulares (Kotler e 

Andreasen, 1996). Tendo estas fontes de financiamento diminuído, quer por terem 

surgido mais ONGs, quer por as doações e subsídios terem diminuído, estas 

organizações necessitaram de procurar outras formas de financiamento. Neste contexto 

e com esse fim o marketing relacionado a causas pode ser um instrumento poderoso. 

 

Neste capítulo apresentamos o marketing relacionado a causas. Seguidamente 

mostramos quais podem ser as principais motivações para empresas e ONGs se 

envolverem num programa de marketing relacionado a causas, assim como as 

denvantagens que podem advir dessa colaboração. Na secção seguinte abordamos o 

papel dos consumidores que aderem ao programa de marketing relacionado a causas. 

Por fim, analisam-se as investigações que estudam os factores que influenciam o 

sucesso dos programas de marketing relacionado a causas, nomeadamente, a relação 

entre empresa e ONG, a magnitude e especificação do donativo e a natureza do produto 

solidário. 

 

 

2.2 M ARKETING RELACIONADO A CAUSAS 

 

A definição de marketing relacionado a causas2 é atribuída a Varadarajan e Menon, 

(1988, p.60): “Cause-related Marketing is the process of formulating and implementing 

marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a 

specific amount to a designated cause when customers engage in revenue-providing 

exchanges that satisfy organizational and individual objectives”. Refere-se à utilização 

                                                 
2 Podemos encontrar diversas designações em português que correspondem a Cause-Related Marketing 
(CRM). Uma delas é marketing relacionado a causas definido como “ uma parceria comercial entre 
empresas e organizações da sociedade civil que utiliza o poder das suas marcas em benefício mútuo” 

(IDIS - Instituto para o Desenvolvimentos e Investimento Social, 
http://www.idis.org.br/iniciativas/marketing-relacionado-a-causas, in site em Outubro, 2006). Outra 
expressão possível é marketing de causas (Rego, 
http://dn.sapo.pt/2006/07/14/economia/marketing_causas.html, in site em Outubro, 2006) ou marketing 
de causas sociais ou ainda marketing com causa, expressão que advém do Espanhol marketing con causas 
(Leguía et al., 2004). No nosso trabalho decidimos usar a expressão que em português nos parece a 
tradução mais adequada de Cause-Related Marketing (CRM): Marketing relacionado a causas. 
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de técnicas de marketing por empresas que patrocinam organizações ou causas e que se 

caracteriza pela doação de dinheiro através das transacções efectuadas entre a empresa e 

os consumidores, designadamente através de produtos solidários3. Os produtos 

solidários são produtos comercializados e desenvolvidos por empresas com fins 

lucrativos em conjunto com ONGs, em que parte das vendas ou dos lucros obtidos 

reverte a favor da(s) ONG(s) envolvida(s). Os programas de marketing relacionado a 

causas procuram beneficiar uma ONG e envolvem a partilha dos públicos-alvo e dos 

resultados. Se o programa de marketing relacionado a causas for bem sucedido todos 

ganham: a ONG ganha os donativos, notoriedade e reconhecimento da sua missão por 

parte do público e a empresa beneficia porque as suas vendas aumentam e a sua imagem 

melhora (Chaney e Dolli, 2001). Podemos encontrar programas de marketing 

relacionado a causas no qual participa apenas uma marca e programas em participam 

várias marcas, quer sejam da mesma empresa, quer sejam de empresas concorrentes 

entre si (Kotler e Andreasen, 1996). Podemos ter programas de marketing relacionado a 

causas cujas alianças são definidas ao nível organizacional, ao nível da linha de produto 

ou ao nível da marca. No caso das de nível organizacional dá-se relevância ao nome da 

empresa ou marcas principais, nestes programas as empresas optam por envolver todas 

as marcas ou um número delas. Ao nível da linha de produto as empresas seleccionam 

uma linha específica para o programa de marketing relacionado a causas.  

 

O primeiro caso conhecido de marketing relacionado a causas (MRC), foi o acordo 

entre a American Express e a San Francisco Fine Arts Association datado de 1982. 

Neste acordo, sempre que alguém utilizasse o cartão American Express e sempre que a 

American Express tivesse um novo membro, a empresa daria à ONG 5 cêntimos e $2 

dólares, respectivamente (Basil, Malina e Stone, 2001; Kotler e Andreasen, 1996). 

Posteriormente, em 1983, a American Express desenvolveu outro programa de MRC em 

que doava 1 cêntimo ou $1 dólar, por cada transacção ou por cada novo cliente, 

respectivamente, para financiar a renovação da Ellis Island e da estátua de Liberdade. 

Este programa foi muito bem sucedido tendo a American Express aumentado as vendas 

em 28% nesse período (Wall, 1984). 

 
                                                 
3 Estes bens são designados na literatura como charity-linked brand ou charity-linked product 
(Strahilievitz, 1999). 
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Actualmente o MRC é utilizado em vários locais, inclusive em Portugal. Por exemplo, o 

programa “DELTA por TIMOR”da Delta-Cafés4 permitiu que na compra de pacotes de 

café desta empresa, parte das vendas revertessem a favor da recuperação de Timor 

Leste. Neste programa por cada embalagem de café vendida, a Delta Cafés enviava 0,25 

€ para Timor. Estes fundos destinaram-se à construção de infra-estruturas de apoio à 

população, nomeadamente a reconstrução e fornecimento de equipamentos e materiais 

escolares (Seabra et al., 2003).  

 

A Swatch5 tem criado relógios temáticos contribuindo para diferentes causas. Alguns 

exemplos são o Swatch a Escola lançado na colecção de Primavera/Verão de 2000 em 

Portugal. Nesta campanha, por cada relógio vendido 6,75€ reverteu a favor a construção 

de uma nova Escola em Timor. O Swatch Fraldinhas que teve o seu lançamento oficial 

a 28 de Maio 2002. Parte do valor da venda de cada relógio (cerca de 6€) revertia a 

favor de uma nova casa para a intuição de Solidariedade Social "Ajuda de Berço"6. O 

Swatch Ursinhos que apoiou a construção do primeiro Centro de Acompanhamento Pós 

- hospitalar temporário para crianças dos 0 aos 12 anos, acção que está a cargo da 

"Fundação do GIL". Em cada Swatch Ursinhos adquirido, 6 dos 50€ da receita da venda 

do relógio, reverteram a favor da "Fundação GIL"7 o mesmo com o Swatch A Casa do 

GIL, lançado posteriormente com o mesmo objectivo do anterior.  

 

A UNILEVER com a marca Skip, desenvolveu um programa no qual parte das vendas 

dos produtos desta marca reverteram a favor de diversas ONGs. Em 2002, Skip 

desencadeou a acção “Mão Amiga” a favor da AMI8 com o objectivo de permitir a 

recuperação de um edifício em Vila Nova de Gaia destinado a ser mais uma Porta 

                                                 
4 Delta Cafés é uma marca de cafés portuguesa (http://www.delta-cafes.pt – último acesso 15 de 
Setembro, 2006). 
5 A Swatch é uma marca de relógios Suíça e das mais famosas em todo o mundo (http://www.swatch.com 
– último acesso 27 de Outubro, 2006 
6 A Ajuda de Berço, fundada em 1998, acolhe crianças dos 0 aos 3 anos, necessitadas de protecção 
urgente, face a situações que as coloquem em risco, tais como maus tratos, abusos sexuais, pais alcoólicos 
ou toxicodependentes, prostituição, falta de lar ou abandono (http://www.ajudadeberco.pt/ – último 
acesso 27 de Outubro, 2006) 
7 Fundação do Gil é uma ONG que tem como fins principais: contribuir para o bem-estar, a valorização 
pessoal e a plena integração social das crianças e dos jovens que, por razões de natureza diversa, se 
encontrem internados, por períodos prolongados, em unidades hospitalares, prisionais ou outras. 
(http://www.fundacaodogil.pt/ – último acesso 27 de Outubro, 2006) 
8 http://www.unilever-jm.com/marcas0.asp - último acesso 22 de Novembro, 2006 
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Aberta da AMI. Em 2003, repetiu a acção desta feita a favor da Associação Novo 

Futuro, o que resultou na abertura do sétimo lar daquela Associação. Em 2004/2005 o 

projecto Skip “Mão Amiga” lançou um desafio de ajuda ainda mais abrangente a todas 

as crianças do país, no sentido de ajudar as escolas a desenvolver os seus alunos. Entre 

Outubro de 2004 e Janeiro de 2005, uma Academia de Talentos Skip percorreu, de 

Norte a Sul do país, mais de 100 escolas públicas, oferecendo várias actividades 

didácticas, desenvolvidas para crianças dos 5 aos 12 anos.  

 

Quando uma ONG e uma empresa se associam num programa de marketing relacionado 

a causas podem existir benefícios e desvantagens para ambas as organizações (Gupta e 

Pirsh, 2006a e 2006b). De seguida, apresentamos as motivações para empresas e ONGs 

se envolverem num programa de marketing relacionado a causas. Posteriormente 

apresentamos eventuais desvantagens desse mesmo envolvimento. Por fim, apontamos 

alguns factores que influenciam o sucesso dos programas de MRC não esquecendo o 

papel desempenhado pelos consumidores. 

  

2.2.1 Motivações para o Envolvimento num Programa de Marketing 

Relacionado a Causas 

• Empresas com Fins Lucrativos 
 
Quando uma empresa se envolve num programa de marketing relacionado a causas 

(PMRC) procura favorecer a ONG, mas também beneficiar dessa colaboração.  

 

Diversas investigações evidenciam que as empresas podem obter vários benefícios ao 

envolver-se em programas de marketing relacionado a causas, sendo o principal o 

aumento das intenções de compra das marcas da empresa (Andreasan 1986; Ross, 

Patterson e Stutts 1992; Webb e Mohr 1998; Meyer 1999; Barone, Miyazaki e Taylor 

2000; Mohr, Webb, e Harris 2001), já que os consumidores consideram que é uma boa 

forma de angariar fundos para instituições sem fins lucrativos (Ross, Patterson e Stutts, 

1992; Smith e Stodghill, 1994; Sen e Morwitz, 1996; Murphy; 1997; Webb e Mohr, 

1998; Pracejus e Olsen, 2004). Espera-se que o aumento das intenções de compra se 
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venha a reflectir no aumento das vendas e dos lucros, já que, o incentivo de contribuir 

para uma causa social leva os consumidores a comprar ou até a experimentar pela 

primeira vez um produto (Varadarajan e Menon, 1988). O envolvimento num PMRC 

pode facilitar a entrada no mercado (Varadarajan e Menon, 1988) e aumentar o nível de 

conhecimento, a reputação, a memorização das suas marcas e aumentar a preferência de 

compra pelos seus produtos e serviços (Berglind e Nakata, 2005). Para além disso, pode 

possibilitar o acesso aos clientes, colaboradores, voluntários e financiadores da ONG, 

que são todos clientes potenciais da empresa (Andreasen, 1996). Os indivíduos que 

adquirem os produtos pela primeira vez numa campanha de marketing relacionado a 

causas têm maior probabilidade de ser tornar consumidores leais, desenvolvendo uma 

relação de longo prazo com a empresa. 

 

As empresas podem ainda obter diferenciação por se associarem a causas sociais 

(Andreasen, 1996, Shell, 1989, Barich e Kotler 1991; Meyer 1999; Bronn e Vrioni 

2001), pois podem comunicar os seus valores à sociedade (Shell 1989; Mohr, Webb, e 

Harris 2001). Se conseguirem provocar atitudes favoráveis dos consumidores (Ross, 

Stutts e Patterson, 1991) podem atrair consumidores especificamente interessados em 

patrocinar a causa (Henricks, 1991; Brown e Dacin, 1997) atingindo-se um maior 

número de consumidores (Barnes e Fitzgibbons, 1991). Além disso, o marketing 

relacionado a causas pode tornar-se numa ferramenta importante para diferenciar a 

marca dos seus concorrentes (Murphy, 1997; Tate 1995), conseguindo-se, deste modo, 

aumentar a probabilidade desta vir a ser adquirida. Quando o preço e a qualidade de 

duas marcas concorrentes é idêntico, os consumidores tenderão a optar pela marca que 

apoia a ONG (Carringer, 1994). 

 

Segundo vários autores as empresas podem envolver-se nos programas de MRC para 

melhorar a sua imagem (Schiller 1988; Fombrun and Shanley 1990; Nichols, 1990, 

Barnes e Fitzgibbons, 1991; Rigney e Steenhuyson, 1991; Larson 1994; Meyer 1999; 

Bronn and Vrioni 2001). Brown e Dacin (1997), Ross, Patterson e Stutts (1992) e Tate 

(1995) concluíram que o marketing relacionado a causas tem um impacto positivo na 

percepção dos consumidores sobre a empresa lucrativa. Quando a empresa é mal vista 

por alguns grupos específicos, um programa de MRC pode fazer parte de um programa 
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mais alargado de Marketing de forma a “acalmar” os públicos que se sentem ofendidos 

(Varadarajan e Menon, 1988). A boa imagem criada pelo produto solidário pode 

beneficiar produtos da mesma linha ou da mesma marca, já que os consumidores 

podem: estar mais interessados em adquirir outros produtos da mesma empresa (que não 

os envolvidos no programa de marketing relacionado a causas) (Barone, Miyazaki e 

Taylor, 2000), estar dispostos a pagar preços mais elevados (Meyer, 1999) e até trocar 

de marcas (Larson, 1994 e Meyer, 1999). De acordo com File e Prince (1998) podemos 

agrupar os benefícios da empresa que participa numa campanha de marketing 

relacionado a causas nos benefícios que melhoram a imagem da empresa em geral e os 

que melhoram a imagem do produto. 

 

Como aumenta o nível de actividades de merchandising da marca promovida 

(Varadarajan e Menon, 1988), as empresas podem procurar ganhar visibilidade 

(Andreasen, 1996; Varadarajan e Menon, 1988) já que conseguem uma maior exposição 

a baixos custos (Zbar, 1993; Pasley, 1990). 

 

Por fim, as empresas podem procurar melhorar as relações com a força de vendas 

(Rigney e Steenhuysen, 1991) e reduzir a rotatividade dos colaboradores (Meyer, 1999).  

 

Segundo File e Prince (1998) as pequenas empresas que participaram num programa de 

marketing relacionado a causas percepcionam os efeitos da sua participação como sendo 

bastante positivos.  

 

• ONGs 
 

Quando uma ONG se associa a uma empresa procura obter fundos para financiar as 

suas actividades, que seriam mais difíceis de obter através dos donativos efectuados 

pelos indivíduos (Lowell, Silverman e Taliento, 2001). Através dos programas de 

marketing relacionado a causas, as ONGs também vêem o reconhecimento público 

aumentar (Caesar, 1986 e Varadajaran e Menon, 1988). Para além disso, como os 

consumidores consideram que o marketing relacionado a causas é uma forma eficaz de 

financiar as ONGs (Ross, Stutts e Patterson, 1991 e Ross, Patterson e Stutts, 1992), as 
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ONGs podem beneficiar do acesso aos clientes da empresa através das parcerias 

estabelecidas (Berglind e Nakata, 2005). Todas estas vantagens são conseguidas com 

pouco ou nenhum custo para as ONGs (Gayle, 1999).  

 

2.2.2 Desvantagens do Envolvimento num Programa de Marketing 

Relacionado a Causas 

• Empresas com Fins Lucrativos 
 
O envolvimento por parte de organizações com fins lucrativos em programas de 

Marketing relacionado a causas aporta também alguns riscos que se relacionam com a 

opinião dos consumidores, a aplicação de recursos da empresa e a mensuração dos 

resultados. 

 

Smith e Stodghill (1994) afirmam que os consumidores podem considerar que a 

intenção da empresa que se envolve num programa de MRC é de aproveitamento da 

ONG, em detrimento de uma motivação altruísta e, por isso, duvidam da sua intenção 

(Meyer, 1999). 

 

Como os fundos de que as empresas dispõem são limitados, quando a parceria com a 

ONG origina poucas ou nenhumas sinergias há desperdício de fundos (Meyer, 1999). 

Para além disso, o orçamento de Marketing para financiar outras actividades de 

marketing diminui (Ross, Stutts e Patterson, 1991).  

 

Por fim, segundo Meyer (1999) pode ser difícil medir a contribuição social da iniciativa 

de Marketing relacionado a causas.  

 

• ONGs 
 

O envolvimento das ONGs em programas de Marketing relacionado a causas não tem 

apenas benefícios. Kotler e Andreasen (1996) chamam à atenção para o facto de uma 

ONG poder perder a credibilidade por se associar a uma empresa com má imagem junto 
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do público, podendo trazer a imagem de comercialismo à causa (Garrison, 1990). A 

imagem da ONG será ainda afectada se a empresa parceira utilizar práticas de 

marketing não éticas (Andreasen, 1996). Daí a importância da escolha da empresa 

parceira já que: se a aliança falhar a ONG terá desperdiçado recursos e terá menos 

flexibilidade para desenvolver outras parcerias com empresas concorrentes (Andreasen, 

1996). O marketing relacionado a causas pode ser visto como um substituto de outras 

formas de financiamentos de ONGs, como os donativos dos indivíduos e de outras 

organizações (Andreasen, 1996 e Caesar, 1986), pois os indivíduos podem pensar que a 

causa já não necessita de ajuda (Polonsky e Wood, 2001). Andreasen (1996) aponta 

ainda que ao envolver-se num programa de Marketing relacionado a causas a ONG 

poderá aumentar a sua dependência nos fundos obtidos através das empresas, para além 

de que pode sobreestimar a sua capacidade de gerir os donativos recebidos. 

Adicionalmente, algumas ONGs para atingirem mais públicos e atraírem outros fundos, 

desenvolvem actividades diferentes daquelas para as quais foram criadas (Polonsky e 

Wood, 2001).  

  

2.2.3 O Papel dos Consumidores 

 
Os consumidores também beneficiam com o marketing relacionado a causas já que 

podem obter um valor adicional com a compra (Webb e Mohr, 1998) que pode 

funcionar como um factor de diferenciação entre as várias marcas (Barone, Miyazaki e 

Taylor, 2000). Para além disso, o facto de adquirirem um bem que ajuda uma ONG 

pode fazer com que satisfaçam as suas necessidades altruístas (Polonsky e Wood, 

2001), para além de que não têm nenhuma despesa adicional e ajudam a causa (Gayle, 

1999). Barnes e Fitzgibbons (1991) concluíram que 58% dos consumidores crêem que é 

importante adquirir os produtos que contribuem para determinadas causas. Na 

investigação de DiNitto (1989), 45% dos consumidores disseram que mudam de marca 

para adquirir este tipo de produtos. Noutra investigação, Ross, Stutts e Patterson (1991) 

concluíram que 50% dos consumidores adquiriram o produto principalmente por 

quererem patrocinar a causa, a maioria dos consumidores lembrava-se de pelo menos 

uma campanha de MRC e a maioria está disposta a experimentar uma marca nova 

graças a uma promoção de MRC. 
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Existem também alguns riscos para os consumidores como: acharem que a sua 

contribuição é maior do que o é na realidade; pensarem que a ONG já não necessita de 

apoio por estar associada a uma empresa; crerem que os produtos foram desenvolvidos 

também pela ONG (Polonsky e Wood, 2001).  

 

Nem todos os consumidores apresentam o mesmo comportamento relativamente aos 

programas de marketing relacionado a causas (Webb e Mohr, 1998). Segundo estes 

autores, existem atitudes distintas relativamente às campanhas, com aproximadamente 

metade da amostra reflectindo atitudes negativas. Estes autores criaram uma tipologia 

de consumidores classificando-os em 4 grupos: cépticos, ponderados, orientados para as 

características dos produtos e socialmente preocupados. Os consumidores incluídos no 

primeiro grupo apresentam uma predisposição para duvidar das ofertas do MRC porque 

duvidam das intenções da empresa ou porque consideram que o montante doado é muito 

reduzido relativamente ao ganho da empresa. Os ponderados são consumidores que 

consideram o envolvimento da empresa num programa de marketing relacionado a 

causas positivo, mas ponderam a possibilidade de ajudar a causa com outros critérios 

mais tradicionais que influenciam a decisão de compra, como o preço. No terceiro 

grupo estão os consumidores que dão mais importância às motivações que as empresas 

terão para se envolveram numa joint-venture com uma ONG. Ao contrário dos cépticos, 

consideram que podem existir motivações altruístas por trás de um programa deste tipo. 

Por fim, os consumidores socialmente preocupados apresentam respostas positivas às 

ofertas de MRC, pois pretendem ajudar a causa em si. Neste grupo estão os indivíduos 

que estão dispostos a pagar mais pelos produtos e mudar de retalhista e/ou de marca 

para comprar um produto solidário (Webb e Mohr, op. cit.). De qualquer modo, as 

mulheres demonstram um comportamento mais favorável do que os homens 

relativamente aos programas de marketing relacionado a causas e os consumidores 

preferem apoiar causas locais do que causas nacionais (Ross, Patterson e Stutts, 1992).  
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2.2.4 Factores que Influenciam o Sucesso dos Programas de Marketing 

Relacionado a Causas 

• Relação Empresa/ONG 
 

Barone, Miyazaki e Taylor (2000, pp. 248) afirmam que o marketing relacionado a 

causas é uma estratégia desenvolvida por uma empresa que apoia uma causa social para 

atingir objectivos de marketing (tais como o aumento das vendas de uma marca). Por 

seu lado, DiNitto (1989) afirma que o marketing relacionado a causas é apenas uma 

outra forma de filantropia das organizações que tem subjacente o objectivo do aumento 

das vendas. Estas definições colocam em causa os objectivos altruístas das empresas 

que se envolvem nos programas de marketing relacionado a causas, já que as relações 

entre as empresas e as ONGs apresentam cada vez mais motivações de mercado, em 

detrimento de motivações filantrópicas (Wymer e Samu, 2003). Os consumidores 

podem ter uma percepção negativa sobre as motivações das empresas para 

desenvolverem um programa de marketing relacionado a causas (Smith e Stodghill, 

1994). Barone et al. (2000) afirmam que os programas de marketing relacionado a 

causas influenciam o comportamento do consumidor que depende das percepções destes 

em relação às motivações das empresas. Se os consumidores considerarem que o preço 

e a qualidade do produto solidário não se alteraram, podem decidir aderir a um 

programa de MRC. Se a imagem da ONG junto do público é positiva e os indivíduos se 

identificam com a causa (Basil, Malina e Stone, 2001), quando os objectivos da ONG e 

da empresa parceira são complementares9, os consumidores entendem que a empresa 

pretende obter vantagens da parceria.  

 

Strahilevitz e Meyers (1998) sugeriram que a relação entre a marca e a causa pode 

influenciar o sucesso de um programa de marketing relacionado a causas. Pracejus e 

Olsen (2004) demonstram que uma ligação entre a empresa e o objectivo da campanha 

tem impacto positivo no sucesso das campanhas de marketing relacionado a causas (por 

exemplo, quando uma livraria doa parte das suas vendas para um Fundo que beneficie a 

literacia). Nesta sequência, Pracejus e Olsen (2004) concluíram que uma campanha em 

                                                 
9Por exemplo, uma marca de alimentos infantis que se alia a uma ONG que promove a luta contra a fome 
de crianças 
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que haja uma relação elevada entre a marca e a causa tem um impacto 5 vezes maior do 

que uma que tenha uma fraca relação. Os autores referem que mesmo nos casos de 

elevada relação os donativos teriam um impacto menor do que uma redução do preço. 

Nesse sentido, Trimble e Rifon (2006) mostram que uma relação entre a empresa e a 

causa origina percepções mais positivas dos consumidores relativamente à campanha. 

 

Perante os resultados antagónicos obtidos nas duas correntes de investigação acima 

apresentadas e como alguns consumidores são cépticos relativamente às boas intenções 

das empresas envolvidas em programas de marketing relacionados a causas (Basil, 

Malina e Stone, 2001) pode ser importante dar a conhecer publicamente o destino dos 

recursos obtidos nas campanhas. Sendo assim, a escolha do parceiro pode ser muito 

importante. O apoio a uma causa ao longo do tempo pode tornar-se parte da entidade de 

uma empresa, levando ao sucesso no longo prazo (Austin, 2000; Berger, Cunningham e 

Drumwright, 2005; Sagawa e Segal, 2000). 

 

• Magnitude e Especificação do Donativo 
 

O valor do montante doado influência o incentivo para adquirir o produto solidário. De 

acordo com Strahilevitz e Meyers (1998) e Strahilevitz (1999) em determinadas 

circunstâncias os consumidores preferem doar uma parte do preço a uma ONGs do que 

obter uma redução do preço do item. Olsen, Pracejus e Brown (2003) comparando a 

especificação do donativo, feito em percentagem do preço ou em percentagem dos 

lucros, concluíram que quando o donativo é expresso em percentagem dos lucros, os 

consumidores interpretam que o donativo é maior do que o que será na realidade. Aliás, 

explicam que os consumidores tendem a não fazer a distinção entre as duas designações 

e fazem a estimativa do donativo com base na percentagem do preço. No que se refere 

ao papel da magnitude do montante doado no sucesso do programa de marketing 

relacionado a causas, Strahilevitz (1999) chegou aos seguintes resultados: 

� Quando o montante de desconto/donativo aumenta (i.e., 25%-50% de desconto 

sobre o preço de compra) a maioria dos consumidores escolhe o desconto, 

especialmente quando o produto é utilitário.  
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� Quando o valor do desconto/donativo é relativamente pequeno (i.e., 1%-5% do 

preço de compra), a maioria dos consumidores escolhe o donativo, quer esteja 

em causa um produto hedónico ou utilitário. 

 

• Natureza do Produto Solidário 
 

Strahilevitz e Meyers (1998, p. 434) analisaram “se a eficácia do donativo como 

incentivo para a compra é diferente consoante a natureza do produto a ser promovido 

(i.e., hedónico vs. utilitário) ”. Os autores definem os dois tipos de consumo: Hedonic 

(hedónico) - consumo orientado para o prazer, principalmente motivado pelo prazer 

sensual, fantasia e divertimento. Na cultura ocidental também designados como 

“frívolo”. Utilitarian (utilitário) – consumo orientado para um objectivo sendo 

principalmente motivado pelo desejo de satisfazer uma necessidade básica ou realizar 

uma tarefa funcional. Na cultura ocidental também designados como “práticos” ou 

“necessário”. Nesta investigação os autores concluíram que o incentivo para comprar 

produtos solidários é maior quando estamos a falar de produtos hedónicos (e.g. 

bombons, bilhetes de cinema) do que produtos utilitários (e.g. dicionários, canetas), já 

que a vantagem que advém do altruísmo se coaduna melhor com os sentimentos que 

advêm da compra de produtos frívolos. Aliás, o marketing relacionado a causas diminui 

o sentimento de culpa dos consumidores quando adquirem produtos de luxo 

(Strahilevitz and Myers 1998). 

 

Apesar de Steinberg (1990) afirmar que os donativos não são diferentes de qualquer 

outra compra que os consumidores fazem, parece haver pouca investigação que estude 

as motivações dos consumidores para a compra (Hedónica vs. Utilitária). Neste intuito, 

de seguida apresentaremos as principais motivações para doar e para comprar. 

 


