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Resumo

O crescimento da população e de seus problemas socioambientais e econômicos interferem
diretamente no comportamento das organizações,  que por sua vez procuram no marketing
soluções  eficientes  e  eficazes  para  a  resolutividade  destes  problemas.  Nesta  pesquisa,
enfatizou-se o marketing social procurando conhecer os conceitos, definições, aplicações e
seus  benefícios  e  impactos  nos  resultados  empresariais.  Esta  ferramenta  desenvolve
conhecimentos  e  técnicas  que possibilitam estruturar  e desenvolver  programas efetivos  de
mudança  social  em  qualquer  área,  mesmo  fora  da  organização,  contribuindo  para  o
desenvolvimento da sociedade. A pesquisa apresenta através de um estudo de caso realizado
na  empresa  Nufarm  a  aplicação  do  marketing  social  e  como  este  se  relaciona  com  a
responsabilidade social.
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Abstract

Population  growth and its  environmental  and economic  problems interfere  directly  in  the
behavior  of  organizations,  that  by  your  time  seeking  efficient  and  effective  solutions  in
marketing  for  the  resolution  of  these  problems.  In  this  research,  emphasized  the  social
marketing  looking  to  know  the  concepts,  definitions,  applications  and  their  benefits  and
impacts  on  business  results.  This  tool  develops  knowledge  and  techniques  that  make  it
possible  to  structure  and develop  effective  programs  for  social  change  in  any area,  even
outside the Organization, contributing to the development of society. The research presents
through a case study on company Nufarm the application of social marketing and how this
relates to social responsibility.
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O  considerável  aumento  da  população  e  dos  problemas  sociais,  econômicos  e

ambientais  faz  com  que  a  sociedade  adote  condutas  sustentáveis.  Com  isso  se  dá  a

necessidade de órgãos públicos e privados criarem mecanismos para reversão desse quadro.

As organizações  privadas  por  sua  vez passam a  atender  às  novas  tendências  no mercado

competitivo buscando no marketing social soluções eficientes e eficazes para a diminuição

dos problemas sociais.

 Para Ponmchirolli (2012) o marketing social  é uma ferramenta mercadológica que

redescobre  o  consumidor  por  meio  de  diálogo  interativo,  gerando condições  para  que  se

construa o processo de reflexão, participação e mudança social.

Cada  vez  mais  as  empresas  criam produtos  e  serviços  que  melhor  se  adaptam  a

realidade, priorizando as questões sócio ambientais, pois entende que seu produto terá uma

aceitação melhor no mercado. E elaboram projetos que atendam as exigências da sociedade,

pois percebe que tal ação dará visibilidade positiva a empresa fortalecendo assim sua marca.

Diante deste contexto,  a Nufarm Brasil  executa uma política de responsabilidade e

marketing social visando contribuir com o seu crescimento sustentável, mostrando ao público

sua preocupação não somente com os valores humanos como também a sustentabilidade do

país.  Com  esta  prática,  a  Nufarm  tende  a  agregar  valor  e  fortalecer  sua  marca,  pois  a

população cada vez mais adere a produtos sustentáveis. Diante deste cenário surge a pergunta

de  partida:  O  instrumento  marketing  social  é  um  mecanismo  capaz  de  promover  a

responsabilidade social e a sustentabilidade da Nufarm Brasil?

A pesquisa também se preocupou em facilitar o entendimento do tema levantado, onde

irá contribuir com o progresso da sociedade, pois entende que este servirá como modelo para

empresas  que  almejam  crescer  de  forma  sustentável,  tal  como  de  embasamento  para

desenvolver novos estudos acadêmicos relacionados sobre esta abordagem.

           

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

 Relatar a prática do marketing social na empresa Nufarm e sua contribuição para o

desenvolvimento sustentável organizacional.
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Objetivos Específicos

 Verificar a prática do marketing social pela empresa;
 Apresentar como as práticas executadas pela empresa podem impactar na sociedade;
 Demonstrar os benefícios adquiridos pela empresa a partir do marketing social. .

METODOLOGIA

A pesquisa  caracterizou-se  como  estudo  de  caso,  do  tipo  exploratório  de  caráter

descritivo com abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico, tendo como cenário a empresa

Nufarm Brasil, uma instituição de origem Australiana, Fundada em 1950, por Max Fremder,

que atua no setor agrícola brasileiro desde 2005.

A abordagem qualitativa  evidencia  a  perspectiva  social  como uma abrangência  de

significados e tem a possibilidade de múltiplas investigações (MINAYO; SANCHES, 1993).

A coleta de dados foi feita através de entrevista semiestruturada  e observação assistemática

não participante. A entrevista “[...] favoreceu não só a descrição dos fenômenos sociais, mas

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987,

p. 152). Os dados obtidos na entrevista passaram por uma análise interpretativa. Utilizando-se

da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo-DSC (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2000), a análise

sugere  a  organização  e  tabulação  de  dados  qualitativos  de  natureza  verbal,  obtidos  de

depoimentos  estando  fundada  na  teoria  da  Representação  Social  e  seus  pressupostos

sociológicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Nufarm é uma empresa que atua no setor agrícola, dispondo de um amplo portfólio

para culturas de citros, cana de açúcar, café, milho,  tomate,  feijão, soja, algodão, batata e

pastagem, contando produtos de qualidade mundialmente conhecidos e utilizados. A empresa

existente em mais de 100 países. No Brasil, a empresa apossui um parque fabril de 161.000

m²  localizado  em Maracanaú  (CE),  esta  ainda  possui  oito  Centros  de  Distribuição  assim

localizados:  Sumaré  (SP),  Cambé  (PR),  Carazinho  (RS),  Cuiabá  (MT),  Luís  Eduardo
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Magalhães  (BA),  Goiânia  (GO),  Araguaína  (TO)  e  Maracanaú  (CE).  Possui  ainda  um

Escritório em São Paulo (SP).

De acordo com as políticas desenvolvidas pela empresa, politicas assim denominadas:

política  de  saúde,  segurança  e  meio  ambiente;  política  de  qualidade;  política  de

responsabilidade social,  a Nufarm Brasil trabalha na busca de soluções inteligentes para o

desenvolvimento sustentável do país, melhorando a qualidade de vida da sociedade, tendo em

vista  um  comprometimento  dos  seus  colaboradores  nos  interesses  sociais  (NUFARM

BRASIL, 2016)

Para a Nufarm o marketing social “é a possibilidade de contribuirmos para eliminação

de problemas sociais, com ações simples e inovadoras,  contribuindo para o crescimento e

equidade do país” por perpetuar com o pensamento de (PONCHIROLLI 2012), a empresa

pesquisada  tem  praticado  o  marketing  social  por  perceber  sua  importância  para  o

desenvolvimento da sociedade.

Em  seu  contexto  estratégico,  a  empresa  pesquisada  mostra-se  de  forma  bastante

similar  ao que coloca Kotler  e Roberto (1992),  ao falar  da necessidade de se trabalhar  o

marketing  social.  “A necessidade  foi  identificada  já  algum tempo,  por  isso,  mantínhamos

ações pontuais.  Mas,  em 2014 a Responsabilidade  Social  entrou na agenda estratégica  da

companhia, foi neste momento que organizamos, estabelecemos uma política e passamos a

mensurar resultados” 

Em relação a implantação do plano de responsabilidade social e marketing social, a

empresa pesquisada trabalhou cerca de um ano para estabelecer a política, traçar as estratégias

e organizar as ações. 

A organização pesquisada conserva o pensamento de Shiavano e Fontes (1997 apud

POCHIROLLI,  2012,  p.  98)  ao  tratar  da  dificuldade  de  implementação  do  plano

responsabilidade e marketing social  “Uma das dificuldades que toda empresa enfrenta é a

adesão da alta gestão a projetos como este, porém na Nufarm funcionou diferente,  nossos

gestores são totalmente sensibilizados para a causa, o que favorece e facilita o andamento do

projeto. Entretanto, podemos pontuar como dificuldade a questão orçamentária, bem como a

dificuldade inicial de estabelecer prioridades e internalizar a política.” 

Assim como Zenoze (2006,  p.  73)  a empresa  estudada não considera o marketing

social, como sendo filantropia “posso apontar como necessidade de “atenção especial” é que

as ações não se tornem mero assistencialismo e você se perca na estratégia  do marketing
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social” a empresa também revela que que existem benefícios, e  entre alguns a gestora cita:

“Benefícios  são  muitos,  destaco  que  quando  você  desenvolve  a  comunidade  na  qual  a

empresa está inserida, ambos os lados ganham...” por outro lado existe os malefícios e para

evitar estes a empresa investe em ações como acompanhamento e pesquisas nas instituições

e/ou  ONGs  assistidas,  com  intuído  de  validar  se  o  investimento  está  sendo  destinado

corretamente.

Na entrevista foi possível perceber que a empresa capacita seus funcionários a respeito

do tema, través de cursos e palestras, por entender que tal ação possibilita a disseminação do

conceito de Responsabilidade Social e preservação ambiental,  a companhia ainda promove

ações sociais que impactam não somete seus colaboradores, mas a comunidade em que está

inserida.  “Temos  vários  depoimentos  de  funcionários  que  fala  da  mudança  de postura  da

família,  dos  amigos,  dos  vizinhos,  etc,  eles  conseguem,  inclusive,  engajá-los  em  nossas

campanhas internas  ou seja,  nossa atuação está  indo além dos nossos funcionários.”  Esse

comportamento da empresa Subscreve o pensamento de Alessio (2008).

         No estudo foi detectado que a empresa desenvolve vários projetos que contribuem de

forma positiva com à saciedade.  A gestora ainda relatou:  “Temos várias ações e projetos,

dentre eles: adoção de creche comunitária, patrocínio ao projeto social Novo Barça, Parceria

com a ONG Enactus para o Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no Agronegócio, Projeto

Cultivando a Leitura de contação de histórias para crianças carentes”. Esse comportamento da

empresa  se  assimila  a  observação  de  Carroll  (1979)  em que afirma  que  a  empresa  deve

atender as necessidades da sociedade, de forma sustentável.

Com relação a sustentabilidade o estudo de caso possibilitou observar a preocupação

da empresa em oferecer produtos e serviços que contribuem positivamente para o ambiente do

agronegócio, a atitudes voltadas em promover uma sociedade mais justas e sustentável, além

de ações voltadas para o meio ambiente, saúde e segurança.  Esta postura da companhia se

iguala alguns pensamentos de autores apresentados no referencial teórico, como o que traz

Sachs (2002) quando discorre sobre os pilares da sustentabilidade. Na entrevista a executiva

afirma: “ter a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental dentro da sua estratégia de

negócio, são fortes indícios de que a Nufarm é uma empresa sustentável”

A empresa pesquisada acredita  que o Brasil  se tornará um País mais  sustentável  a

partir do momento em que as empresas públicas e privadas, como todos aqueles que formam a
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sociedade  tiverem  consciência,  que  cada  um  tem um papel  fundamental  no  crescimento

sustentável do país.  

A corporação estudada tem vários objetivos em seu marketing social,  mas,  a todos

eles,  há  um  objetivo  em  comum:  garantir  a  inextinguibilidade  de  seus  negócios.  Nesta

perspectiva, a cooperação busca agir com transparência e em conformidade com os interesses

de  todos  os  públicos  envolvidos  com a  sua  atividade,  seja  os  clientes,  a  comunidade,  o

governos, os funcionários, os fornecedores e os demais parceiros. Isso evidencia a atividade

da corporação tornando-a sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O marketing social está cada vez mais presente nas instituições. Isto o corre porque

esta estratégia permite as instituições provocar na sociedade uma reflexão sobre o tema. As

ações  e  gerenciamento  dessa  estratégia  tem  como  base  os  princípios  e  valores  da

responsabilidade social empresarial, que por sua vez possui um caráter abrangente ostentando

uma efetividade da ação e da transformação da sociedade, por envolver todos os públicos da

empresa como clientes, acionista, meio ambiente, colaboradores, comunidade e concorrentes.

Marketing social  é portanto uma ferramenta do marketing e da gestão da mudança

social. Portanto deve utilizar-se de pesquisa de consumidores, desenvolvimento de produtos

ecológicos,  segmentação  de  mercado,  comunicação  direta  e  utilização  dos  “4  P”  do

marketing. Tudo isso objetivando garantir a sustentabilidade da empresa.

No presente trabalho, pôde-se constatar, através da pesquisa bibliográfica, o contexto

avançado sobre a temática Marketing social,  onde os autores o apresenta como técnica de

promoção de causas sociais, capaz de impactar no comportamento social. O estudo de caso

apresentou através da entrevista, realizada com a gestora de responsabilidade socioambiental

da  Nufarm,  a política  de  marketing  social  da  empresa,  e  suas  ações  sustentáveis  que

influenciam positivamente todos os envolvidos gerando qualidade de vida.  Esta política é um

método democrático, que é utilizada pela Nufarm como estratégia, sendo capaz de garantir

sua sustentabilidade. Devido a importância do tema tornasse necessário no meio acadêmico o

surgimento de mais estudos acerca do assunto.
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