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“O homem não teria alcançado o possível se, 

repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível”. 

(Max Weber) 



 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

A era da economia digital, da gestão ambiental e de responsabilidade social acarreta a 

ampliação das fronteiras organizacionais, que leva a parcerias e alianças estratégicas entre 

organizações. Este estudo focalizou o programa Jornada Solidária Estado de Minas, que há 

quase 50 anos é uma reconhecida ação de responsabilidade social em Minas Gerais. Buscou-

se avaliar os resultados da formação de parcerias e debater o alinhamento de objetivos dos 

planejadores e parceiros no co-branding em questão. No Referencial Teórico, para embasar as 

análises, foram discutidos os seguintes tópicos: marcas; co-branding; imagem versus 

identidade; e responsabilidade social corporativa. Optou-se por uma metodologia de caráter 

qualitativo, sendo que foram entrevistados gestores de empresas parceiras da Jornada 

Solidária e as duas pessoas responsáveis pelo programa, com adoção da análise do conteúdo. 

Como resultados da pesquisa, foi possível identificar que os parceiros da Jornada Solidária 

consideram relevante a associação de suas marcas à do Estado de Minas e à de outros 

parceiros, e que a prática de responsabilidade social corporativa é indispensável e impacta na 

construção de imagem na mente de seus consumidores.  

 

Palavras-chave: Marcas. Co-branding. Responsabilidade Social Corporativa. Imagem. 

Jornada Solidária. 

    

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The organization brand is a key factor of success that impacts on loyalty and market valuation 

of its assets. The era of digital economy, environmental management and social responsibility 

result in the expansion of organizational boundaries leading to partnerships and strategic 

alliances among organizations. This study aimed to identify the reasons for adopting the 

strategy of co-branding in the practice of social responsibility. In Literature Review, to 

support the analysis, the following topics are discussed: brand, co-branding, image and 

identity, and corporate social responsibility. The methodology was qualitative with content 

analysis and were interviewed five managers from partner companies of the Jornada Solidária 

Estado de Minas and the two responsible for the program. As the survey results, it was found 

that partners consider JS important association of their brands to the Estado de Minas and 

other partners, and that the practice of corporate social responsibility is vital and impacts on 

developing its image in the consumers’ mind. 

 

Keywords: Brand. Co-branding. Corporate Social Responsibility. Image. Jornada Solidária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário mercadológico atual é caracterizado pela competição acirrada entre concorrentes 

das esferas nacional e internacional, pela equiparação da oferta de valor entre eles e até pela 

congruência estratégica das organizações. Considerando essa realidade, os gestores 

empresariais são constantemente desafiados a diferenciar-se no mercado de atuação de suas 

empresas e a inserir sua marca em uma posição de destaque no segmento-alvo escolhido. A 

união interorganizacional, caracterizada por esforços conjuntos baseados em cooperação, 

complementaridade, compartilhamento, colaboração e conectividade de recursos e 

capacidades, por sua vez, ganha relevância por proporcionar benefícios em comum que 

respondem às aceleradas demandas de mercado (TÁLAMO; CARVALHO, 2004).  

 

“Em face das mutantes e crescentes expectativas de clientes, de fornecedores, do pessoal 

interno e dos gestores, a empresa do futuro tem de agir de forma responsável em seus 

relacionamentos internos e externos” (TACHIZAWA, 2004, p. 71). No processo de definição 

do produto a ser apresentado a esse mercado cada vez mais exigente e competitivo, os 

profissionais de Marketing sabem que um produto ou serviço é avaliado tanto pelos seus 

atributos intrínsecos, tais como sabor e cor, quanto pelos atributos extrínsecos, representados, 

especialmente, pela marca. Stephen King, do Grupo WPP, é citado por Aaker (1998, p. 1) 

quanto a sua comparação entre produto e marca na busca do entendimento da relevância 

desta: “o produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é comprado pelo 

consumidor. O produto pode ser copiado pelo concorrente; a marca é única. O produto pode 

ficar ultrapassado rapidamente; a marca bem-sucedida é eterna”.  

 

Kapferer (2003), complementando o conceito de ativo intangível e atributo extrínseco, 

defende que a imagem, reputação e confiança adquiridas ao longo do tempo influenciam 

substancialmente a obtenção de receitas futuras. Logo, afere-se que a busca pela 

sustentabilidade e rentabilidade tem motivado as empresas a melhorar sua gestão estratégica 

da marca e a desenvolver uma imagem positiva na comunidade em que estão inseridas. Por 

isso, a partir do processo de compreensão dos atributos e indivíduos que impactam na 

avaliação do consumidor, os gestores definem seu planejamento estratégico e suas ações. 

Essas estratégias podem ser, por exemplo, a ênfase nos benefícios do produto em si, a 
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valorização da marca, o desenvolvimento de uma imagem favorável, a realização de 

promoções ou de alianças estratégicas. 

 

O mecanismo de cooperação e de agregação de valor entre empresas identifica a relevância do 

co-branding, entendido como tática de associação de marcas, nas estratégias empresariais. 

Um caso de sucesso brasileiro é o das sandálias Havaianas, marca comercializada em mais de 

sessenta países. Ela criou edições especiais para a loja paulista de alto padrão Daslu, para a 

rede de lojas esportivas Track & Field, e, em 2003, modelos exclusivos em co-branding com 

a grife de joias H. Stern, chegando um par a custar R$ 58.000,00. Essa parceria teve como 

objetivo transferir a aura de luxo da joalheria para o chinelo, transformando-o num objeto de 

desejo e acessório chique, visando conquistar um público mais seleto, como o que frequenta a 

própria H. Stern (GULLO, 2008).  

 

Mckee (2009) afirma, todavia, que co-branding não é apenas para as grandes marcas 

nacionais ou internacionais. Para além destas, há co-branding personalizados para 

praticamente qualquer tipo de empresa de pequeno porte. A questão é pensar criativamente 

sobre produtos ou serviços que complementem o da empresa e que aumentem recursos ou a 

credibilidade da sua oferta.  

 

A presente pesquisa foca o estudo da associação entre empresas que realizam parcerias, 

concentrando-se na busca do entendimento de como os gestores dessas empresas se 

posicionam em relação à alternativa de associação na prática de responsabilidade social da 

Jornada Solidária Estado de Minas. 

 

1.2 Justificativa 

 

A influência da marca sobre o comportamento do consumidor é, atualmente, objeto de estudo 

de vários autores e profissionais. Avalia-se o impacto dos atributos no julgamento de marcas 

pelo consumidor, assim como as suas razões na escolha de um produto e/ou marca. Nesse 

contexto, a escolha de parceiros, no tocante à associação da marca de ambos, também deve 

ser analisada para melhor atingir o público-alvo, proteger e expandir os negócios das 

organizações.   
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Nos últimos anos, a competição de mercado tem crescido significativamente, provocando o 

surgimento de novos desafios e oportunidades na forma de organizar e gerenciar a 

comercialização de produtos e serviços. Nesse contexto, a gestão da marca corporativa e a de 

parcerias estratégicas visíveis ao mercado têm emergido como uma nova e promissora 

maneira de se obterem vantagens mercadológicas.  

 

O mercado, na maioria de seus setores, apresenta elevada competitividade e dinamismo. 

Economias globais desenvolvidas utilizam, em escala crescente, novos modelos de gestão 

para conhecer, atrair e reter seus clientes, tais como avaliação das ações e táticas dos 

concorrentes, alianças estratégicas, visão holística da empresa e do segmento de atuação. 

Esses modelos buscam antecipar-se ao mercado e, assim, permitir à organização alcançar uma 

vantagem competitiva sustentável em relação aos seus concorrentes. 

 

 Empresas oferecem produtos cada vez mais parecidos, e as que desejam obter sucesso nesse 

mercado predador precisam ser capazes de gerar diferencial competitivo, como um produto 

que realmente agregue valor a seus clientes, já que estes, geralmente, procuram produtos que 

possam demonstrar uma diferenciação e que, muitas vezes, estejam relacionados com sua 

própria personalidade, suas crenças, seus valores e seu estilo de vida.  

 

Considerando a busca pela vantagem competitiva organizacional, está em voga nos meios 

acadêmicos a esperada atitude social corporativa, isto é, as empresas, independentemente de 

seu porte, são demandadas a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade 

em que estão inseridas. Crisóstomo, Freire e Vasconcellos (2009, p. 1) afirmam que “nos dias 

atuais, as empresas têm passado a sofrer pressões de vários outros atores que não os 

tradicionais stakeholders diretamente associados à gestão da empresa e seus credores. Estas 

pressões, oriundas de novas fontes, estão relacionadas com aspectos sociais [...]”. Essa 

questão traz à tona o debate sobre a prática da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e 

seus impactos na gestão da marca e no resultado financeiro organizacional. Considerando que 

a estratégia de co-branding apresenta várias alternativas de associação de empresas, inclusive 

para a RSC, a associação avaliada neste trabalho refere-se à parceria promocional e de 

patrocínio, por meio do estudo de caso da Jornada Solidária Estado de Minas.  

 

Além das justificativas mercadológicas para esta pesquisa, nota-se, no embasamento teórico, 

que há pouco aprofundamento quanto ao estudo da gestão colaborativa dos parceiros 
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corporativos. Também é carente o estudo sobre como a estratégia de co-branding, isto é, a 

associação de marcas entre empresas, pode agregar valor ao consumidor final a partir dos 

frutos da parceria entre atores empresariais. Faltam discussões sobre como estes atores 

realizam essa união, e nota-se a necessidade de se ressaltar o conhecimento dos temas, cada 

vez mais em evidência, de parceria estratégica e alianças colaborativas.   

 

Portanto a relevância deste estudo para a comunidade acadêmica baseia-se na compreensão 

mais abrangente de dimensões como consciência de marca, reputação, responsabilidade social 

corporativa, imagem e associações de marca. A partir de todas essas evidências e 

observações, o tema abordado também se torna relevante e justifica-se por sua utilidade para 

as empresas e estudantes da área de Administração com foco em marcas e alianças 

corporativas.        

 

1.3 Questão de pesquisa 

 

As organizações que, atualmente, praticam ações de responsabilidade social podem realizá-las 

de maneira individual ou associando-se a outras instituições. Nesta última opção, os critérios 

para escolha de como e com quem promover a prática de ajudar depende dos objetivos 

definidos para essa iniciativa, assim como os benefícios de tal parceria.  

 

Visando contribuir para a construção de estudos empíricos que levem ao entendimento de 

como ocorrem arranjos empresariais que tornam as empresas competitivas, é que se delineou 

o seguinte problema de pesquisa:  

 

Quais os objetivos da estratégia de co-branding na prática de responsabilidade social 

corporativa? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Analisar os objetivos da estratégia de co-branding na prática de responsabilidade social 

corporativa. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar os motivos e critérios de escolha de parceiros na associação entre empresas. 

- Identificar os objetivos e os resultados na formação de parcerias em ações de cunho social. 

- Debater o alinhamento de objetivos dos planejadores e parceiros no co-branding da Jornada 

Solidária.   

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro constitui a introdução, que 

apresenta o mercado consumidor em um contexto geral, a gestão de marca, suas 

peculiaridades e transformações, aborda o problema de pesquisa, a importância do estudo e a 

relevância do tema escolhido, os objetivos geral e específicos que se almeja alcançar nesta 

pesquisa, juntamente com o arcabouço metodológico. 

 

O segundo capítulo aborda o marco teórico e consiste em apresentar os fundamentos 

científicos teóricos que norteiam o trabalho.  

 

O método de pesquisa é abordado no terceiro capítulo, que apresenta, por meio da pesquisa 

qualitativa, a utilização da Análise de Conteúdo, numa abordagem mais epistemológica, 

evidenciando seu processo de construção, a interdisciplinaridade do método, a pesquisa de 

campo e os procedimentos de análise. 

 

A apresentação da análise e discussão dos resultados é feita no quarto capítulo, que demonstra 

como os dados coletados foram analisados e como deram suporte para a elaboração dos 

resultados da pesquisa. 

 

O quinto capítulo apresenta as conclusões que foram extraídas da pesquisa e as considerações 

finais sobre o trabalho, além de indicar as limitações do estudo e as sugestões para novos 

trabalhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O desdobramento da questão de pesquisa tem como pilares teóricos a discussão dos temas: 

marcas, co-branding, imagem versus identidade e responsabilidade social, apresentando seus 

fundamentos e conceitos. 

 

2.1 Marca: definições e evolução 

 

Aaker (1998, p. 7) define marca como: 

 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante dos concorrentes que 

ofereçam produtos que pareçam idênticos. 

 

Tavares (1998, p. 21) elucida o conceito de marca como sendo “um nome, termo, signo, 

símbolo ou design, distinto ou combinado, com a função de identificar a promessa de 

benefícios, associada a bens ou serviços, que aumenta o valor de um produto além do 

propósito funcional, se tornando uma vantagem diferencial sustentável”. E a marca também é 

apresentada como elemento extrínseco que impacta nas decisões de compra do consumidor 

(AAKER, 1998; TAVARES, 1998).  

 

Schultz e Barnes (2006, p. 44) extrapolam as definições de Aaker (1998) e Tavares (1998) 

quando explicam que “a marca é um vínculo que somente o consumidor é capaz de criar”. 

Para os autores, a marca contribui para reforçar a imagem que o consumidor deseja apresentar 

à sociedade em que se encontra inserido. Assim, ela migra de um nome e símbolo que buscam 

distinção e garantia de qualidade para uma proposta de benefícios. Esta pode ser, para a 

empresa, sua vantagem competitiva e, para o consumidor, a eliminação de risco, sendo a 

promessa de benefícios o fator de diferenciação de marca.  

 

Kapferer (2003) reforça o conceito de marca de Schultz e Barnes (2006) ao afirmar que a 

marca imprime memória, conteúdo, significado, associações e valor aos produtos, 

diferenciando-os em seu mercado. E Keller (2006) defende que marcas bem posicionadas são 

as que ocupam nichos de mercado nas mentes dos consumidores pela criação de pontos de 
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paridade com a concorrência e, em especial, por apresentar pontos de diferenciação, que 

permitem à marca atingir vantagens competitivas. 

 

Ainda na discussão das definições de marcas, Chernatony (2005, p. 263) explica que “marcas 

são conglomerados de valores funcionais e emocionais que prometem experiências exclusivas 

aos stakeholders
1
. Os valores funcionais são menos sustentáveis que os emocionais”. O autor, 

considerando o mercado e as empresas, apresenta perspectivas, interpretações e percepções de 

marca, conforme mostrado no QUADRO 1. 

 

  

  

                                                 
1
 Stakeholders (interessados, grupos de interesse, agentes, atores) são pessoas, grupos de pessoas e outras 

entidades com interesses legítimos nas ações e operações das organizações, que podem afetar ou ser afetados por 

elas (FREEMAN et al., 2008). 
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QUADRO 1 - Perspectivas da marca 

 
Fonte: CHERNATONY, 2005, p. 264. 

 

 

Nunes e Haigh (2003) ampliam as perspectivas de Chernatony (2005) sobre mercado e marca 

com um quadro comparativo da evolução de ambos. Entende-se, com ele, que, na fase de 

mercado não competitivo, a marca era apenas um logotipo para identificação, como no caso 

de commodities, em que se busca economia de escala. Quando o mercado passa a ser 

competitivo, com a entrada de vários concorrentes e produtos similares, a publicidade, a 

pesquisa mercadológica e a preocupação com a criação de imagem organizacional 

caracterizam o período. E, por fim, o mercado globalizado incorpora todas as preocupações 

das eras anteriores e acrescenta a gestão do relacionamento com stakeholders e uma cultura 

organizacional que representa sua marca, gerando valor. A seguir, no QUADRO 2, de Nunes 

e Haigh (2003, p. 67), há um resumo da evolução da relação entre mercado e marcas. 
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QUADRO 2 - Mercado e marcas 
Mercado Objetivo Competência Marca 

Globalizado Brand Equity Gerenciamento de relações (satisfação) Cultura 

Competitivo Share of market Marketing (transação) Imagem 

Não competitivo Vendas Produção, distribuição Logotipo 

       Fonte: NUNES; HAIGH, 2003, p. 67. 

 

2.2 Co-Branding 

 

Schultz e Barnes (2006, p. 57) defendem que:  

 
A marca é o ativo principal da organização de Marketing no mercado do século 

XXI. Embora possamos controlar alguns aspectos da marca, o seu verdadeiro 

significado e valor provêm do consumidor. Mensagens da marca, contatos da marca, 

associações da marca, redes da marca e valor patrimonial da marca são conceitos-

chave para o desenvolvimento da nossa compreensão das marcas e de nossa 

capacidade de geri-las de maneira efetiva. Tanto os dados comportamentais quanto 

os referentes a atitudes são necessários para avaliar a marca a partir da perspectiva 

do cliente. 

 

A uniformização das marcas, o decréscimo das margens de lucro e a busca pela redução de 

investimentos em desenvolvimento e divulgação levaram várias marcas a optarem pela 

associação com outras. A essa associação chama-se co-branding. Esta é uma técnica 

recentemente estudada no meio acadêmico, mas já praticada pelas empresas há mais tempo. 

 

Beezy (1998) explica que o processo de co-branding é uma tentativa de transferir as 

associações positivas de produto ou marca para outra empresa recém-formada ou marca, ou 

criar sinergia com marcas já existentes. Essa estratégia pode ser uma relação de ganha-ganha 

para ambos os parceiros, mesmo quando as respectivas marcas não têm igual participação 

permanente no mercado. No processo de escolha do parceiro, Mckee (2009) aconselha que 

este se ajuste com os valores, produtos e a imagem da empresa.  

 

Conforme Blackett e Boad (1999), o co-branding é uma forma de cooperação entre duas ou 

mais empresas, com significado reconhecido das marcas pelo consumidor, já que as de todos 

os parceiros são mantidas, ou seja, elas são apresentadas ao consumidor como se fossem uma 

(DICKINSON; HEATH, 2006).  

 

Uma estratégia de co-branding bem executada pode ser eficaz na exploração de produto com 

bom desempenho, ou atingir lucrativos novos mercados que anteriormente eram inacessíveis 
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ou inexplorados por um ou ambos os parceiros. Co-branding significa, portanto, a partilha de 

uma marca, por meio da associação entre duas empresas em um mercado em que nenhuma 

delas poderia entrar isoladamente, quer pelo investimento envolvido, quer pela especificidade 

do produto.  

 

O objetivo das ações de co-branding é entregar um duplo valor agregado ao consumidor, 

demonstrando, assim, qualidade, personalização e identificação dos clientes com o produto. 

As empresas, nesse processo, beneficiam-se, por exemplo, com o rateio dos investimentos em 

desenvolvimento, publicidade e ações para a divulgação do produto, com o compartilhamento 

da carteira de clientes e com a projeção de ambas as marcas com produtos cujos diferenciais 

de mercado podem ser resultantes da incorporação de novos acessórios e tecnologias.   

 

Kapferer (2003) também discute sobre os objetivos do co-branding e defende que essa 

estratégia busca facilitar o crescimento das quantidades consumidas por pessoa e reforçar a 

imagem das marcas. E o autor ainda ressalta que, nas alianças organizacionais, há o trade-

marketing, que orienta e apoia as atividades de marketing e vendas, na qual os parceiros 

trabalham em conjunto para conseguir satisfazer as necessidades do consumidor final. 

 

Nunes e Lynch (2004) definem quatro tipos de co-branding, diferenciando-os pelo grau de 

criação de valor para o cliente, pela longevidade esperada e pelos riscos potenciais. São eles: 

 

 de inovação, em que são desenvolvidas novas ofertas, a partir de duas ou mais marcas, 

possibilitando uma rápida injeção de qualidade, o compartilhamento da experiência do 

parceiro de co-branding, a criação de novo valor para o cliente, o aumento do mercado 

existente e a criação de novos mercados. 

 

 de cadeia de valor, em que a combinação de marcas tem por objetivo expandir as 

experiências oferecidas para os clientes, permitindo o acesso rápido a novos mercados, 

com potenciais efeitos da rede e conquista do cliente. Neste tipo, há possibilidade de: 

o alianças entre produto e serviço, permitindo o compartilhamento de 

competências específicas de cada um; 

o abertura da base de clientes antes inacessível, com ganho de posição na cadeia 

de valor e possibilidade de guinada financeira; 
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o aliança vertical, em que a união de forças pode possibilitar a criação de oferta 

mais ampla. 

 

 de componentes ou ingredientes, em que se destacam diferentes atributos da marca 

componente para realçar um produto ou serviço entre parceiros prontamente 

disponíveis (fornecedores e compradores), havendo pouca necessidade de novos 

investimentos, ao mesmo tempo em que há alavancagem das vantagens existentes do 

produto componente. 

 

 promocional ou de patrocínio, em que a aliança se dá por meio da vinculação das 

marcas das empresas a pessoas e eventos, como competições e shows musicais, 

possibilitando um maior aprimoramento da marca, com uma fácil transferência de 

valores difíceis de se alcançarem individualmente (HSM MANAGEMENT, 2004). 

 

A seguir, na FIG. 1, há um comparativo dos modelos propostos pelos autores com suas 

respectivas vantagens e desvantagens.  
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Figura 1 - Análise das vantagens e desvantagens dos quatro modelos de co-branding 

 

Fonte: NUNES; LYNCH, 2004, p.150.  

 

Considerando a análise de Nunes e Lynch (2004) acima, as empresas precisam alinhar seus 

objetivos estratégicos com o modelo de co-branding escolhido para minimizar as 

desvantagens da aliança corporativa. Kapferer (2003, p. 57) reforça tal preocupação quando 

diz que “é uma ilusão crer que as duas marcas tiram sempre uma vantagem equivalente de sua 

assinatura. Quando dois nomes assinam um produto, o público memoriza um mais do que 

outro”.   

 

O sucesso do co-branding depende da relação existente entre as marcas, na qual se observam 

os aspectos do perfil dos públicos, os focos de interesse e o domínio de cada negócio. O co-

branding, entretanto, apresenta riscos, tais como a diluição e a desvalorização de uma marca. 

A diluição acontece quando uma marca perde força perante os seus clientes, e a outra 

prevalece. Já a desvalorização prejudica todos os parceiros devido a uma má reputação. Uma 
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extensão inapropriada da marca sobre produtos ou serviços muito distintos do setor ou 

segmento no qual a marca estabeleceu sua reputação representa um grande risco e um desafio 

na estratégia associativa, cujo resultado pode ser não só o fracasso da associação, mas a 

desvalorização da própria marca original. Esses resultados podem acontecer ainda na hipótese 

de o consumidor passar a ver as duas marcas como se fossem uma, ou ainda quando a marca 

passar a se tornar um termo genérico (BLACKETT; BOAD, 1999). 

 

Na estratégia de associação de marcas, também é fundamental a avaliação das culturas 

organizacionais dos parceiros, devido ao fato de que mudanças expressivas no 

posicionamento ou na estratégia de marca de qualquer um dos parceiros ou mudanças 

mercadológicas podem refletir negativamente nas associações estabelecidas. 

 

No intuito de diluir os riscos da associação de marcas, recomenda-se um acordo escrito de 

parceria que aborde, por exemplo, confidencialidade, independência das marcas e plano 

estratégico de mercado. Um acordo de co-branding precisa ser cuidadosamente redigido para 

proteger as partes, bem como definir os parâmetros da relação. Em sua maioria, ele inclui 

disposições a respeito de especificações de marca, estratégia de plano de mercado, 

especificidades, pagamentos e royalties, representações e garantias, prazo e rescisão, 

confidencialidade, indenização e renúncias de licenciamento (BEEZY, 2008).  

 

E, principalmente, na busca do sucesso da estratégia de associação entre marcas, deve-se 

estabelecer um planejamento. Este pode iniciar-se pela definição do valor da marca, a partir 

da definição da própria identidade da empresa e de pesquisa de mercado. Posteriormente, há a 

etapa de identificação dos valores centrais que estão ausentes, mas que se pretende obter, 

quais valores periféricos que precisariam ser eliminados e quais valores genéricos que 

possibilitam à marca formar o co-branding e competir efetivamente. Também seria necessário 

avaliar como a marca pode ser desenvolvida, por meio dos elementos emocionais e funcionais 

em que se baseiam o valor central, a proposta de valor da marca percebida pelo consumidor, a 

essência da marca proposta pela empresa, como a marca seria apresentada e como a marca se 

expressa perante seus stakeholders. A partir de todo esse processo, é possível conhecer a 

marca e analisar parceiros potenciais para a realização de um co-branding (BLACKETT; 

BOAD, 1999).  
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A transferência de valores e a formação de sinergia são mais bem entendidas e percebidas 

pelo consumidor quando há a percepção de adequação entre as marcas originais e as marcas 

associadas (DICKINSON; HEATH, 2006). Isso decorre do fato de o resultado do co-branding 

ser novo para o consumidor, portanto, na ausência de informações para embasar sua decisão 

de consumo, ele pode utilizar as referências e percepções existentes das marcas individuais. 

Aaker (2007) afirma que a aliança entre marcas deve ser dirigida pelo comportamento do 

consumidor, identificando-se como este se relaciona com a classe de produtos, quais são seus 

interesses, valores e atividades, o que o motiva, quais são as tendências e como a oferta pode 

ser mais relevante.  

 

As ações de co-branding são mais bem avaliadas, conforme já discutido, se os parceiros 

desenvolverem um planejamento dessa união, identificando, principalmente, os objetivos, as 

responsabilidades de cada um e os resultados esperados. A parceria entre marcas deve buscar 

a geração de valor e benefícios para clientes e empresas envolvidas.  

 

Os resultados da parceria co-branding podem ser traduzidos em ganhos financeiros, melhoria 

da imagem do produto ou empresa, aumento de vendas, expansão de market-share e 

penetração em um novo mercado (ALVES, 2011). A determinação de indicadores de 

desempenho, de metas e de um sistema de acompanhamento das ações realizadas auxilia na 

avaliação do sucesso ou na identificação de problemas desta ferramenta de marketing. 

 

Segundo Alves (2011), vários são os exemplos de resultado do co-branding no mercado atual. 

Por exemplo, a união entre duas marcas complementares pode gerar diferencial competitivo 

em um mercado saturado de marcas e com similaridade de ofertas, como o caso OMO e 

Comfort. As duas marcas foram unidas no lançamento de um novo produto: OMO “com um 

toque de Comfort”. 

 

Há também a tentativa de inserção em um mercado totalmente novo, na qual a proximidade 

com uma marca já estabelecida pode ser a melhor forma de penetrar no segmento. Por 

exemplo, Alves (2011) cita o caso Apple e Nike. A Apple, considerando uma associação da 

sua marca com a corrida de rua, desenvolveu um dispositivo para a sola do tênis da Nike que 

envia informações para o iPod sobre a distância percorrida, a velocidade média e o tempo.  
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Balmer (2001) ressalta que, em estratégias de co-branding, considerando a participação e as 

atitudes dos consumidores, deve-se buscar a transferência das três virtudes das marcas:  

(i) comunicar de forma clara e consistente a promessa de co-brand;  

(ii) diferenciar o co-brand dos concorrentes; e  

(iii) obter a estima e lealdade de consumidores e stakeholders. 

 

A estratégia de co-branding demanda alguns cuidados e planejamento. Tim Hortons (THI) e 

Cold S. Creamery (KAHL) associaram-se em aproximadamente cinquenta restaurantes nos 

Estados Unidos e no Canadá. A BusinessWeek (2009) entrevistou o presidente da KAHL, 

Dan Beem, sobre o seu co-branding, e ele recomenda os seguintes passos para o sucesso 

dessa estratégia: 

  

1. Procurar marcas que complementam um ao outro em termos de sazonalidade, 

ao invés de competirem.  

2. Procurar a sinergia entre as ofertas de produtos.   

3. Perguntar-se se ele irá aprimorar a experiência do cliente ao invés de diminui-

la. 

4. Garantir que as equipes de gerenciamento sejam compatíveis e afins.  

5. Começar pequeno. Experimentar, testar um pequeno número de localizações.  

6. Investigar, testar, analisar. Repetir. Em seguida, testar e analisar novamente.    

7. Definir claramente os objetivos da organização e comunicá-los 

antecipadamente ao parceiro de co-branding.   

8. Trabalhar com uma marca e organização que possuam os mesmos valores e 

atitude.  

9. Deixar o ego na porta e comprometer-se plenamente a trabalhar em conjunto. 

Se o gestor não está aberto para respeitar os outros e aproximar-se do 

empreendimento com sincero espírito de cooperação, em que o sucesso do 

parceiro é o seu sucesso, então ele apenas deve manter a sua própria situação. 

 

2.3 A relevância da marca 

 

“Quando o consumidor não estiver motivado ou lhe faltar habilidade para avaliar o produto ou 

serviço, ele pode usar sinais externos ou atributos não relacionados para inferir se a qualidade 

do produto está de acordo com o que ele sabe sobre a marca, como a origem ou sua 
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aparência” (TAVARES, 1998, p. 63). Caso a marca esteja bem associada a diferentes tipos de 

informações na rede de referências valorizadas pelo consumidor, e este estiver disposto a 

comprar, a marca com a qual ele já tenha tido contato será recuperada na memória, para 

avaliação das alternativas.  

 

As organizações desenvolvem estratégias para se diferenciar junto a seu público-alvo e serem, 

assim, lembradas. Pohl e Oliveira-Castro (2008, p. 6) advogam que “o nível de diferenciação 

de marca estaria relacionado aos níveis de benefícios utilitários e informativos oferecidos por 

elas, sinalizados por estímulos discriminativos presentes no cenário de consumo (marca, logo, 

embalagem etc.)”. As estratégias de associação com outras marcas tornam-se também 

relevantes no processo de diferenciação e conquista de novos mercados quando o consumidor 

transfere qualidade percebida e credibilidade de uma a outra. 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) identificam três fatores que resultam em lealdade à marca, 

que são: desempenho percebido da marca; identificação social e emocional com ela; hábito e 

história do uso da marca. Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 137) também esclarecem que 

“o nome de marca pode ser um influenciador quando o nome é visto como um símbolo de 

status e os consumidores são motivados por tais considerações”. Os autores reforçam que a 

relevância que o consumidor dá à marca ainda depende de sua capacidade de julgar qualidade. 

As organizações, portanto, planejam suas ações de marketing com foco em estabelecer um 

vínculo de longo prazo com seu cliente. Discutindo ainda esse objetivo, Solomon (2002, p. 

145) afirma que “a criação e comunicação de uma personalidade de marca diferenciada é um 

dos primeiros passos que profissionais de marketing podem dar para que um produto se 

destaque entre os concorrentes e inspire anos de lealdade”.    

 

O processo de decidir a compra, contudo, sofre influências das análises do consumidor sobre 

os atributos extrínsecos e intrínsecos das marcas disponíveis, para definição das percepções 

sobre qualidade, preço e valor das diferentes alternativas avaliadas. O consumidor objetiva, 

assim, reduzir sacrifícios e incertezas e confirmar benefícios em suas decisões. Segundo Pohl 

e Oliveira-Castro (2008, p. 3), “consumidores geralmente coletam informações antes de 

efetuar suas compras. Eles procuram, entre outras coisas, por bons preços, boas condições de 

pagamento, marcas específicas, características dos produtos”.  
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Aaker (2002) descreve as marcas como uma combinação de atributos e benefícios funcionais 

que podem ser facilmente imitados, ou como os fatores intangíveis a partir da imagem e do 

seu prestígio. “O fato é que o marketing orientado para os benefícios e a manutenção do bom 

relacionamento com as pessoas funciona, gera resultados financeiros satisfatórios e facilita a 

formação das associações positivas de marcas na mente dos consumidores” (MARTINS, 

2000, p. 180).  

 

“O valor de uma marca é o valor de seus ativos. No entanto, antes disso, vem o valor na 

mente dos consumidores – valor este que leva a uma recompensa para a marca, traduzida em 

lucros, vendas e dividendos na Bolsa” (AAKER, 2002, p. 92). Ries e Ries (1999) também 

relacionam a marca com a essência da empresa e mostram que a construção de uma marca 

forte depende da sua associação a determinado atributo ou a uma ideia na mente do 

consumidor.   

 

O mercado, cada vez mais competitivo, volátil e exigente, leva as empresas a avaliarem como 

se diferenciar e garantir que sua marca seja sempre considerada no processo de compra do seu 

consumidor e até mesmo a tentar impedir que este cogite trocá-la. Slywotzky e Kania (2002, 

p. 58) reconhecem que a marca “serve para criar barreiras duradouras à entrada de novos 

concorrentes no mercado, mesmo que seus produtos sejam superiores ou muito mais baratos”. 

No tocante à associação de marcas, os consumidores buscam consistência ou explicação para 

tal estratégia. Portanto as categorias das marcas podem ser diferentes, mas os consumidores 

precisam de uma percepção de consistência ou estabelecer alguma ligação entre elas para que 

sua decisão de compra seja positiva. 

 

2.4 Identidade versus imagem 

 

A identidade, proposta por Aaker (1998), é um conjunto de associações da marca que se 

objetiva criar, manter ou que se pretende realizar como uma promessa ao consumidor. A 

imagem, por outro lado, constitui o conjunto de representações e percepções internas e 

externas acerca de um determinado produto formado na mente do consumidor, sendo 

resultado de estímulos da realidade.  

 

Kapferer (2003) apresenta a imagem como um conceito de recepção, ou seja, a maneira pela 

qual o público concebe um produto, uma empresa ou uma marca. A imagem é como o público 
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decodifica o conjunto de símbolos provenientes das comunicações emitidas pela marca, 

enquanto “a identidade é um conceito de emissão. Trata-se de especificar o sentido, o projeto, 

a concepção que a marca tem de si mesma. A imagem é um resultado, uma decodificação” 

(KAPFERER, 2003, p. 86). A FIG. 2 mostra que a imagem é fruto da síntese realizada pelo 

público de todos os sinais emitidos pela marca, sendo, portanto, uma interpretação de signos.  

 

 

Figura 2 - Identidade e imagem 

 

Fonte: KAPFERER, 2003, p. 87. 

 

No processo de diferenciar identidade de imagem, entende-se que a identidade de marca está 

relacionada com a forma como uma empresa busca identificar e posicionar a si mesma ou a 

seus serviços e produtos, enquanto a imagem é um sentimento projetado pelos consumidores 

que fornecem singularidade e distinção à marca corporativa.  

 

Borges e Medeiros (2011, p. 133) citam o trabalho seminal de Albert e Whetten (1985)
2
 para 

explicar o conceito de Identidade Organizacional (IO): 

 

[...] questões de identidade são propostas, frequentemente, por gestores quando esses 

não têm informações suficientes para orientar as suas decisões. Essas questões são: 

quem nós somos? Que tipo de negócio nós estamos desenvolvendo? O que nós 

queremos ser? Esses autores propuseram uma definição preliminar do que uma 

declaração de IO deve conter: os aspectos que são, de algum modo, vistos como a 

essência da organização (centralidade), os aspectos que distinguem a organização de 

outras com as quais ela possa ser comparada (distintividade) e os aspectos 

                                                 
2
 ALBERT, S.; WHETTEN, D. A. Organizational Identity. In: CUMMINGS, L. L.; STAW, B. M. (Ed.). 

Research Organizational Behavior. Greenwich, CT: JAI Press, 1985. v. 7, p. 263-295. 
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relacionados às qualidades e características que, intencionalmente, a organização ou 

os seus membros desejam manter e preservar ao longo do tempo (continuidade).  

 

Já para Tavares (1998), a imagem organizacional é fruto das impressões que cada um dos 

stakeholders (fornecedores, clientes, funcionários, comunidade) desenvolve após conflitos na 

sua atuação. Com isso, o autor ressalta a possibilidade de divergência entre a imagem 

corporativa percebida pelo cliente e a imagem desejada pela empresa. Isso deriva, 

principalmente, do fato de a imagem ser subjetiva e construída a partir de ações do passado e 

do presente, e a identidade remeter-se ao futuro. Esta, assim, indica o caminho que a marca 

está seguindo e como ela está sendo vista (TAVARES, 1998).  Mendonça e Amantino-de-

Andrade (2003, p. 43), a partir do artigo de Argenti
3
 (1996), buscam aprofundar essa questão 

da comunicação corporativa: 

 

A comunicação corporativa procura forjar uma imagem de maneira que esta seja um 

reflexo da própria realidade da organização. Esse processo de comunicação, de 

gerenciamento de impressão procura refletir como a organização é vista pelos olhos 

de seus constituintes. Assim, uma organização pode ter imagens diferentes a partir 

de diferentes constituintes.  
 

Gracioso (1995, p 16) argumenta que “a imagem institucional é uma questão de substância 

(natureza e comportamento da empresa) mais do que de forma (comunicação institucional 

como mercado)”. E complementa que “a comunicação corporativa deve refletir a substância 

da organização em vez de simplesmente dourar a pílula”. Por sua vez, a imagem, conforme 

diferencia Kapferer (2003), emerge de recepção que sofre ruídos da concorrência, enquanto a 

identidade é o conceito de emissão a partir de mimetismo (imitar algum concorrente), 

oportunismo (explorar lacuna não atendida no mercado) e idealismo (identidade idealizada 

pelo consumidor).  

 

Compreende-se que a identidade precede a imagem, pois, ainda conforme Kapferer (2003), a 

identidade que se pretende projetar deve ser definida antes de ser comunicada ao público, já 

que, a partir dela, a imagem da marca na mente do consumidor será criada. É fundamental, 

portanto, desenvolver um plano que permita à empresa criar sua identidade, definir o que ela 

deseja antes de ser representada na imaginação do mercado. 

 

  

                                                 
3
 ARGENTI, Paul A. Corporate communication as a discipline: toward a definition. Management 

Communication Quarterly, v. 10, n. 1, Aug. 1996.  
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2.5 Responsabilidade Social Corporativa 

 

As organizações estão, cada vez mais, pressionadas a desenvolver sua estratégia empresarial 

não somente para os seus stakeholders associados à gestão da empresa, fontes de 

financiamento e investimento, mas também levando em consideração os aspectos sociais, a 

imagem organizacional e os impactos de sua atuação na comunidade. Pinto e Lara (2004, p. 

50) confirmam essa nova demanda social às instituições empresariais:  

 

[...] a doutrina da responsabilidade social representa uma transformação na 

concepção da empresa e de seu papel na sociedade, uma vez que se fundamenta em 

uma nova visão da realidade econômica, visão essa que propõe um novo modo de 

conceber as relações entre os fatores de produção, em particular entre o capital e o 

trabalho [...].  

 

Emerge, assim, o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), entendida como 

um relacionamento integrado, ético, harmonioso e interdependente com os diversos públicos 

de interesse da empresa, tais como acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, 

comunidade como um todo e meio ambiente. A RSC baseia-se na visão de que as 

organizações devem minimizar ou eliminar os efeitos negativos de sua atividade e maximizar 

os benefícios de longo prazo para sociedade (MOHR et al., 2001). 

 

A responsabilidade social empresarial é o compromisso de contribuir para o 

desenvolvimento econômico sustentável trabalhando em conjunto com os 

empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar 

sua qualidade de vida de forma que seja bom tanto para as empresas como para o 

desenvolvimento (www.worldbank.org). 
 

Franco e Nogueira (2009) debatem que a responsabilidade social corporativa emerge da 

mudança de valores impostos pela sociedade pós-industrial a partir da valorização do ser 

humano, do meio ambiente e do novo papel da organização empresarial com objetivos 

múltiplos. “Os novos valores pós-econômicos são também evidentes na crescente insistência 

pública de que as corporações se preocupem com o desempenho social e não apenas com o 

econômico.” (TENÓRIO et al., 2006, p. 45). Considerando essa nova realidade empresarial, a 

FIG. 3 apresenta os sete vetores da responsabilidade social que direcionam o processo de 

gestão para o fortalecimento da dimensão social da empresa. Destaca-se o impacto da RSC na 

satisfação de clientes e consumidores. 
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Figura 3 - Vetores da responsabilidade social 

 

Fonte: ASHLEY, 2002, p. 18. 

 

As organizações necessitam gerir seus negócios a partir de posturas em consonância com os 

padrões subjetivos do terceiro milênio, segundo os quais sua administração está intimamente 

associada à prática de responsabilidade social, que busca a qualidade e o gerenciamento 

sustentável do meio ambiente. A consciência mais evoluída e reivindicadora da sociedade 

indica aos gestores que uma empresa, para ser competitiva, necessita primar pela qualidade de 

seus produtos, pela segurança de seus clientes, eliminar práticas que causem impactos nocivos 

ao ambiente natural e demonstrar respeito à comunidade que a acolhe (KARKOTLI; 

ARAGÃO, 2005). Em consonância com a abordagem citada, o processo de formulação 

estratégica é incompleto sem a inclusão dos assuntos de responsabilidade social. 

 

Tachizawa (2004, p. 86) também ressalta a importância da preservação do meio ambiente, 

bem como da necessidade do desenvolvimento de uma sociedade, destacando que: 

 
Responsabilidade social deve enfatizar o impacto das atividades das empresas para 

os agentes com os quais interagem: empregados, fornecedores, clientes, 

consumidores, colaboradores, investidores, competidores, governos e comunidade. 

[...] com a difusão de valores, conduta e procedimentos que induzam e estimulem o 

contínuo aperfeiçoamento [...] resultem em preservação e melhoria da qualidade de 

vida da sociedade do ponto de vista ético, social e ambiental. 

 

 

2.5.1 Responsabilidade Social Corporativa e o mercado consumidor 

 

Karkotli e Aragão (2005, p. 13) alegam que “o crescente nível de informação e 

conscientização da sociedade está alterando a gestão das empresas e impelindo-as a 

assumirem novos compromissos que vão além da ordem econômica contratada no mercado”. 

Complementando, a responsabilidade social corporativa “é tema recente, polêmico e 

dinâmico, envolvendo desde a geração de lucros pelos empresários, em visão bastante 



31 

 

 

simplificada, até a implantação de ações sociais no plano de negócios das companhias, em 

contexto abrangente e complexo” (TENÓRIO et al., 2006, p. 13).   

 

Os profissionais de Marketing estão identificando o impacto positivo que suas ações com 

preocupação social podem refletir nas organizações. RSC tornou-se, portanto, um assunto 

relevante para a gestão e a competitividade dos negócios, assim como são estudados os 

impactos da RSC sobre a postura dos clientes. Melo Neto (2001) conclui que uma ação social 

bem conduzida garante a qualquer empresa posição de destaque na sociedade na qual atua, 

sendo esse o fator-chave na autopreservação empresarial. Com uma imagem reforçada e 

dependendo dos resultados dos projetos sociais por ela financiados, a empresa torna-se mais 

conhecida e vende mais. Seus produtos, serviços e, em especial, sua marca ganham maior 

visibilidade, aceitação e potencialidade. Clientes podem sentir-se orgulhosos por comprar 

produtos de uma empresa que pratica responsabilidade social. Fornecedores sentem-se 

motivados em trabalhar como parceiros de uma empresa dessa natureza. O governo e a 

sociedade civil podem vir a ser parceiros em seus empreendimentos sociais. E os concorrentes 

até reconhecem o ganho de valor de quem é socialmente responsável, assim como os 

funcionários orgulham-se de trabalhar nessa empresa e sentem-se motivados para tal. Com 

uma imagem empresarial fortalecida, sujeita a poucos riscos, a empresa canaliza a sua busca 

da competitividade para fatores como preço, qualidade, marca, serviços e tecnologia.  

 

Lenziardi, Mayer e Ferreira (2010) resumem, no QUADRO 3, vários estudos em ordem 

cronológica, do período de 1997 a 2010, que investigaram os efeitos da RSC no 

comportamento do consumidor, desde sua atitude em relação a produtos de empresas 

socialmente responsáveis até a disposição em pagar mais por eles.  
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    QUADRO 3 - Resumo de resultados de pesquisas sobre Responsabilidade Social (continua)       

Autores / Ano Método Principais resultados 

Creyer e Ross 

(1997) 
Survey 

Consumidores dispostos a pagar mais pelos produtos de 

empresas socialmente responsáveis e dispostos a comprar de 

empresas antiéticas, desde que pagando um preço mais 

baixo. 

Brown e Dacin 

(1997) 
Experimento 

RSC cria um contexto favorável que influencia 

positivamente a avaliação dos produtos da empresa. 

Murray e Vogel 

(1997) 
Experimento 

Consumidores mostraram boa vontade ao avaliar a empresa 

que investe em RSC, e suas intenções de compra refletiram 

essa boa vontade. 

Strahilevitz 

(1999) 
Experimento 

Consumidores dispostos a pagar mais pelo produto da 

empresa que investe em RSC quando o percentual da 

diferença de preços é baixo. 

Esse efeito é maior na compra de produto hedonista. 

Ellen, Mohr e 

Webb (2000) 
Experimento 

Foram mais bem avaliadas contribuições para causas sociais 

que envolvessem um maior esforço da empresa, como em 

situações de desastre. 

Boulstridge e 

Carrigan (2000) 
Focus group 

RSC é valorizada pelos consumidores. Mas o nível de 

interesse demonstrado pelas ações corporativas é 

determinado pelo impacto que estas têm na vida do 

consumidor. 

Barone, Miyazaki 

e 

Taylor (2000) 

Experimento 

O fato de a empresa ter uma motivação positiva para apoiar 

causas sociais faz com que o consumidor se disponha a 

comprar o produto mesmo por um preço mais alto. 

Carrigan e Attalla 

(2001) 
Focus group 

Consumidores apontaram que falta informação sobre o 

comportamento ético e socialmente responsável das 

empresas. 
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Autores / Ano Método Principais resultados 

Sen e 

Bhattacharya 

(2001) 

Experimento 

O efeito positivo da RSC na avaliação do consumidor sobre 

a empresa é mediado pela sua percepção sobre a 

congruência entre seus interesses e os da empresa e 

moderado pelo apoio que dá às causas socais apoiadas por 

ela. A avaliação que os consumidores fazem das empresas é 

mais sensível a informações negativas sobre RSC do que a 

informações positivas. A RSC pode afetar a intenção de 

compra dos consumidores diretamente e indiretamente, via 

incremento na percepção da qualidade do produto. 

Mohr, Webb e 

Harris (2001) 

Entrevistas 

em 

profundidade 

A RSC é vista de forma positiva, e os consumidores 

acreditam que as empresas podem adotá-la tanto por 

motivos altruístas como em benefício próprio. 

Urdan e Zuñiga 

(2001) 
Survey 

A importância atribuída pelo consumidor ao comportamento 

ético empresarial não causa a propensão a recompensar esse 

comportamento. 

Mrtvi (2003) Survey 

Os atributos relacionados a causas sociais e ambientais se 

mostraram relevantes para diferenciação das marcas 

pesquisadas. 

Dean (2003) Experimento 

Doações a causas sociais condicionadas à venda 

influenciaram negativamente a atitude do consumidor em 

relação à empresa. Há uma interação entre a reputação da 

empresa e o tipo de doação na atitude do consumidor. 

Auger, Burke, 

Devinney e 

Louviere (2003) 

Experimento 

Consumidores valorizam e estão dispostos a pagar mais por 

produtos associados à RSC, sendo que os mais valorizados 

foram a não utilização do trabalho infantil e a não realização 

de testes em animais. 

Oliveira, Gouvêa 

e 

Guagliardi (2004) 

Survey 

Os consumidores pesquisados atribuíram importância menor 

aos investimentos em RSC do que aos outros atributos 

(preço, qualidade, opinião de terceiros, marca e sabor). 

Volpon e Cruz 

(2004) 

Entrevistas 

em 

profundidade 

A RSC não contribui para fidelização dos clientes. 

Bhattacharya e 

Sen 

(2004) 

Focus group, 

entrevista em 

profundidade, 

survey e 

experimento 

Consumidores demonstraram uma atitude favorável à RSC. 

Mas o valor da RSC depende do motivo que estes inferem 

como sendo o que levou à empresa a investir em RSC. Os 

consumidores que se mostraram dispostos a pagar mais 

pelos produtos da empresa que investe em RSC foram os 

que apoiavam mais fortemente a causa social apoiada pela 

empresa. 

Peixoto (2004) Survey 
Consumidores mostraram valorizar mais a RSC do que o 

preço do produto pesquisado (refrigerante). 
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Autores / Ano Método Principais resultados 

Mohr e Webb 

(2005) 
Experimento 

O investimento RSC tem um efeito positivo na avaliação da 

empresa e na intenção de compra. Informações negativas 

sobre RSC têm efeito mais forte do que informações 

positivas. O impacto da RSC na atitude do consumidor é 

mais forte quanto maior o apoio deste às causas sociais 

apoiadas pela empresa. RSC tem maior efeito na intenção de 

compra do que o preço. 

Serpa e Avila 

(2006) 
Experimento 

Consumidores perceberam um benefício e um valor maiores 

na oferta da empresa socialmente responsável e mostraram-

se dispostos a pagar 10% a mais pelo seu produto. No 

contexto em que a empresa investe em uma ação social 

específica, a ação social geradora de um impacto direto na 

vida do consumidor influenciou mais positivamente suas 

reações do que a ação social geradora de um impacto 

indireto. 

Sen, Bhattacharya 

e 

Korschun (2006) 

Experimento 

Os respondentes que estavam cientes da ação de RSC da 

empresa tinham uma relação mais positiva com ela 

(comportamentos, atitudes e identificação). 

Magalhães e 

Damacena (2007) 
Experimento 

Foi identificada uma relação positiva entre a RSC e a 

intenção de compra do consumidor, mas a hipótese de o 

envolvimento moderar essa relação não foi confirmada. 

Serpa e Fourneau 

(2007) 

Entrevistas 

em 

profundidade 

Consumidores consideram que há pouca informação sobre 

RSC no Brasil, e há uma desconfiança com relação às 

empresas e suas reais motivações ao investirem em RSC. A 

RSC é mais valorizada quando as ações sociais estão 

vinculadas à resolução de problemas básicos do país, como 

educação e saúde. 

Ferreira e Mayer 

(2008) 
Experimento 

Consumidores estão dispostos a pagar mais pelo produto de 

uma empresa socialmente responsável quando recebem essa 

informação de um amigo ou de um jornal de grande 

circulação, mas não quando a fonte da informação é uma 

propaganda da própria empresa. 

Madrigal e Boush 

(2008) 
Experimento 

RSC foi vista pelos respondentes como uma dimensão da 

personalidade da marca, e a intenção de recompensar a RSC 

modera o efeito da RSC nas atitudes do consumidor em 

relação ao produto, à propaganda e à marca. 

Arli e Lasmono 

(2010) 
Survey 

Os consumidores de países em desenvolvimento ressentem-

se da falta de informação sobre RSC. Quando dispõem dessa 

informação, a RSC é um fator determinante na escolha entre 

produtos de preço e qualidade semelhantes – os 

consumidores preferem comprar de empresas socialmente 

responsáveis. 
Fonte: LENZIARDI; MAYER; FERREIRA, ENANPAD, 2010. 
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As autoras do artigo, após o confronto das pesquisas dos autores estudados, observaram os 

resultados a seguir: 

 

 A maior parte dos resultados de pesquisas indica que o consumidor manifesta uma 

atitude positiva e até uma preferência por produtos de empresas que investem em 

RSC.  

 Outras pesquisas buscaram investigar se essa atitude positiva se reverteria em uma 

intenção de pagar mais pelos produtos dessas empresas. Em oposição, se os 

consumidores pesquisados tivessem que comprar de empresas consideradas antiéticas, 

somente comprariam por um preço mais baixo, como forma de puni-las.  

 Outras pesquisas indicaram que os consumidores estariam dispostos a pagar 10% a 

mais pelo produto de uma empresa socialmente responsável, sobretudo por 

perceberem um benefício adicional nessa compra. Argumentou-se que o consumidor, 

ao comprar de uma empresa socialmente responsável, tem a sensação de estar 

contribuindo para algo positivo, benéfico para a sociedade – uma sensação de “estar 

fazendo a coisa certa”. 

 Alguns autores ressaltaram em suas pesquisas que os consumidores podem, muitas 

vezes, considerar que as empresas se aproveitam da adoção da RSC apenas para se 

promover. 

 

Diante dos tópicos apresentados, têm-se como variáveis relevantes para a adoção de estratégia 

de co-branding o perfil do parceiro, assim como o mercado consumidor cada vez mais 

exigente e a alta competitividade. Da mesma maneira, os resultados esperados com a 

participação em ações de responsabilidade social são: a contribuição na melhoria da qualidade 

de vida da comunidade em que as organizações estão inseridas e a promoção da imagem 

institucional perante seus clientes atuais e potenciais.  

 

No próximo capítulo, serão apresentados os aspectos metodológicos do trabalho, como foi 

feita a pesquisa de campo, a técnica utilizada para coletar os dados e os procedimentos de 

análise.   
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Perspectiva metodológica 

 

A pesquisa qualitativa refere-se a investigações sobre a vida, as histórias e os comportamentos 

de pessoas, como também a funções organizacionais, movimentos sociais ou relacionamentos 

interativos não conduzidos por procedimentos estatísticos ou outras formas de quantificação 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). A subjetividade dessa perspectiva metodológica, para Demo 

(2004), reforça que a história é constituída de fenômenos únicos que não se repetem, portanto 

todo fenômeno é novo e nada está fora da história.  

 

O uso da pesquisa qualitativa quer apenas realçar essa complexidade do fazer ciência, mas 

consciente de que toda dinâmica também revela as suas formas. Além disso, o método 

qualitativo de pesquisa é considerado mais adequado para investigação de valores, atitudes e 

percepções do público pesquisado, com a preocupação de entendê-lo em profundidade 

(GONÇALVES; MEIRELLES, 2004). Vieira (2004) complementa que, além da riqueza dos 

dados gerados na pesquisa de campo, a pesquisa qualitativa possibilita insights e especulações 

de um determinado contexto ou fenômeno.  

 

Gummersson (2005) aponta vantagens para o pesquisador na aplicação de pesquisa qualitativa 

nos estudos de Administração, dentre elas: entendimento mais amplo dos fenômenos; 

simultaneidade entre a geração e a análise dos dados; comparações constantes entre os dados 

já gerados e a literatura existente; possibilidade de uso de aspectos intuitivos e experienciais 

com sistematização e rigor; interpretações alternativas que podem gerar novos entendimentos 

sobre uma mesma situação e possibilidades de um rico detalhamento de um dado fenômeno, 

com variações e contradições. 

 

3.2 Unidade de análise  

 

Yin (2005) afirma que a estratégia de estudo de caso é normalmente aplicada quando as 

questões de interesse do estudo referem-se ao como e ao por quê. O autor define esse tipo de 

estudo como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu 

contexto natural, em situações em que contexto e fenômeno não são facilmente diferenciados. 
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Além disso, essa abordagem de pesquisa justifica-se pelo estudo de um fenômeno pouco 

investigado, que demanda aprofundamento de poucos casos e resulta na identificação de 

categorias de observação ou na geração de hipóteses para estudos posteriores.  

 

Segundo Gil (2002), a entrevista envolvendo duas pessoas em uma situação “face a face” 

apresenta maior flexibilidade e comunicação eficiente. Os dados foram tratados de maneira 

qualitativa e apresentados de forma mais estruturada possível; sua interpretação está baseada 

na literatura disponível e no referencial teórico. A coleta de dados também se deu utilizando-

se de documentação indireta, através de pesquisa documental e bibliográfica, buscando-se 

respostas elucidativas, que foram utilizadas com a intenção de apresentar diferentes visões 

sobre o tema. 

 

O universo pesquisado corresponde às empresas participantes da Jornada Solidária Estado de 

Minas, além da coordenadora e da presidente do programa. Cinco empresas foram 

selecionadas por conveniência para compor a amostra, sendo elas: Cerâmicas Braúnas, Pd 

Padeiro, Truffas da Dinha, Buffet Célia Soutto Mayor e Casa Nicolau.  

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Estas, para material de 

pesquisa, representam uma opção teórico-metodológica.  

 

3.3 Procedimentos de análise 

 

Os dados a serem construídos no processo desta pesquisa, por meio de transcrições de 

entrevistas e interlocuções entre pesquisadora, coordenador da pesquisa e participantes, 

passaram pela análise de conteúdo. Esta consiste na concepção crítica e dinâmica da 

linguagem (PUGLISI; FRANCO, 2005) e é aplicada no estudo de comunicações nas ciências 

humanas e sociais. Deve ser considerada a interpretação do sentido que um indivíduo atribui 

às mensagens, e Minayo (2003) enfatiza que a análise de conteúdo visa verificar hipóteses 

e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto. 

 

Para Bardin (1979), a análise de conteúdo remete-se às iniciativas de explicitação, 

sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com objetivo de se efetuarem 

deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em 

que contexto e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Essa análise envolve o 
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rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade, resultando na elaboração de 

indicadores quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o pesquisador a uma segunda 

leitura da comunicação, baseado na dedução, na inferência. Essa compreensão do material 

textual busca revelar o que está escondido, latente, ou subentendido na mensagem. Vergara 

(2010) aponta que ela é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema.  

 

No intuito de atingir o objetivo proposto neste trabalho, ele foi dividido em quatro fases:  

 

A Fase 1 refere-se à pesquisa bibliográfica, cuja finalidade foi embasar teoricamente o 

presente estudo para a definição dos seus objetivos e da sua problemática. 

 

A Fase 2 refere-se à caracterização do programa Jornada Solidária Estado de Minas a partir 

das entrevistas com a sua coordenadora, Isabela Teixeira da Costa, e sua presidente, Sra. 

Nazaré Teixeira da Costa; de pesquisa no site Uai e de arquivos cedidos gentilmente pelo 

Grupo Diários Associados.  

 

A Fase 3 refere-se à identificação dos tipos de empresas parceiras da Jornada Solidária, assim 

como seus objetivos e seu mecanismo na parceria. Para identificação das empresas associadas 

durante a pesquisa, utilizou-se sucessivamente a indicação E-1 até a E-5, respectivamente, 

para cada empresa pesquisada. Realizaram-se entrevistas gravadas com cinco representantes 

de parceiros da JS, estruturadas por um roteiro, com registro das observações.      

 

A Fase 4 refere-se à caracterização dos parâmetros que compõem os níveis de parceria na 

estratégia de co-branding da Jornada Solidária. Pode-se destacar nesta etapa do estudo que a 

definição de cada um dos objetivos identificados deu-se a partir do trabalho de interpretação 

da pesquisadora dos dados obtidos na Fase 3, juntamente com o referencial teórico e os 

documentos pesquisados. 

 

A análise do conteúdo baseou-se no exame das transcrições na íntegra das sete entrevistas 

realizadas, sendo duas com a coordenadora e com a presidente da Jornada Solidária, e cinco 

com gerentes ou diretores de empresas parceiras do programa. O primeiro passo da análise, 

após as transcrições, consistiu numa leitura atenta e em diversas releituras do material, a fim 

de se apreenderem os principais eixos trabalhados e possíveis categorias. Na medida em que 
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temas e trechos eram identificados, passavam a ser separados, de forma a facilitar a 

organização posterior da análise.  

 

No processo de leitura e de posterior separação de aspectos semelhantes e divergentes nos 

conteúdos das entrevistas, objetivou-se refletir sobre que tipos de efeitos poderiam estar 

implícitos neles. Diante disso, foram identificadas categorias relacionadas a cada eixo 

temático que pudessem melhor condizer com os recortes dos relatos dos participantes para, a 

partir daí, serem analisados.  
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4 O CASO ESTUDADO 

 

Jornada Solidária Estado de Minas: histórico 

 

O início do programa beneficente Jornada Solidária do Grupo Diários Associados remete-se a 

outubro de 1964. Naquele período, os três diretores do Estado de Minas, Dr. Paulo Cabral de 

Araújo (diretor geral), Sr. Geraldo Teixeira da Costa e Dr. José de Oliveira Vaz, tiveram a 

ideia de realizar uma arrecadação para proporcionar um Natal feliz a crianças de orfanatos e 

creches de Belo Horizonte. O mecanismo adotado foi a interdição da Av. Afonso Pena, na 

altura da Igreja São José, com palanque, baliza e banda de música, para cobrança de pedágio 

de motoristas e pedestres que passassem pelo local durante alguns dias. O valor arrecadado na 

ação foi distribuído a algumas instituições, e a campanha foi batizada de Jornada pelo Natal 

do Menor. A sensibilização espontânea dos diretores em relação ao menor carente na época 

natalina foi o motivador da iniciativa, pois, segundo a coordenadora Isabela Teixeira da 

Costa, ela não havia sido planejada antecipadamente.    

 

No ano seguinte, 1965, os colunistas sociais da empresa começaram a planejar festas ao longo 

do ano para arrecadar recursos financeiros com o objetivo de realizar uma festa de Natal para 

crianças de orfanatos e creches. Eduardo Couri, colunista mais envolvido com a causa, 

realizava dois grandes eventos anuais, o “Showçaite”, um show de variedades estrelado por 

socialites em junho no Automóvel Clube, e o “Glamour Girl”, eleição da garota mais 

charmosa da alta sociedade da capital mineira, em novembro, no Iate Tênis Clube. As festas 

reuniam a alta sociedade belo-horizontina e, simultaneamente, arrecadavam expressiva verba. 

Alguns anos depois, o editor de Turismo do Estado de Minas, Wilson Frade, lançou a “Garota 

Turismo”, um concurso de representantes das agências de turismo do estado, com renda 

também revertida para a Jornada. 

 

As entidades interessadas em ser uma beneficiada da Jornada cadastravam-se anualmente 

após a publicação de edital que apresentava toda a relação da documentação legal obrigatória. 

Além dos itens burocráticos, os critérios de seleção estabelecidos pelo Jornal eram os 

seguintes: 

 

 Localização geográfica: Grande Belo Horizonte. 

 Faixa etária de atendidos: crianças de 0 até 12 anos. 
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 Destino do recurso financeiro recebido: somente não era permitido o seu uso para 

pagamento de impostos e mão de obra. 

 

Considerando as restrições acima, a Jornada pelo Natal do Menor apoiava cerca de 300 

entidades, em um total de 64 mil crianças atendidas em regime de abrigo, semiabrigo, 

externato e eventuais. O grande número de instituições beneficiadas, segundo Isabela 

Teixeira, tornava inviável que se conhecessem todas. A doação para cada era, no máximo, o 

que corresponderia hoje aproximadamente a R$1.500,00.  

 

No ano de 1996, Eduardo Couri faleceu, e a arrecadação para o programa sofreu uma 

considerável queda. Como o intuito do Estado de Minas era manter a Jornada, fez-se 

necessário o desenvolvimento de outras ações para incrementar as contribuições. Dentre elas, 

podem-se citar:  

 

 Leilão de Arte, criado pelo jornalista José Maurício, substituto de Couri;  

 Noite de Prêmios, Torneio de Tênis, desfiles de moda, bazares, feijoada solidária e 

outros, desenvolvidos pela colunista Anna Marina e pela coordenadora Isabela 

Teixeira. 

 

 Ainda em 1996, devido aos novos conceitos filosóficos e pedagógicos da questão da infância, 

cujos direitos passaram a ser proclamados e reconhecidos mundialmente em substituição aos 

antigos critérios de tratamento do problema do menor, a direção dos Diários Associados 

decidiu alterar o nome da campanha para Jornada pelo Natal da Criança.  

 

Do início do programa até 2002, o objetivo da Jornada era arrecadar verba para propiciar um 

bom Natal para menores carentes. Nesse ano, destacam-se a extinção da categoria de 

atendimento a crianças consideradas avulsas nas instituições (crianças cuja frequência nas 

instituições é esporádica), o que gerou a redução no número de entidades atendidas, 

totalizando 35 mil crianças em 200 instituições, e a promoção de ações para arrecadação de 

verba ao longo de todo o ano.  

 

No ano de 2003, em parceria com o Curso de Assistência Social da PUC Minas, as 

responsáveis pela Jornada realizaram visitas-surpresa às instituições beneficiadas para 

entender em que eram mais carentes e como elas aplicavam os recursos doados na festa de 



42 

 

 

Natal. A pesquisa revelou que a verba era praticamente destinada a pequenos reparos e 

manutenção dos locais. Isabela Teixeira destaca que as instalações eram muito precárias e que 

não forneciam o mínimo de estrutura para que as crianças pudessem realizar a higiene 

pessoal, tampouco havia espaço para brinquedoteca e uma cozinha adequada.  

 

Em 2004 e 2005, novas mudanças aconteceram devido a novos conceitos na área de 

responsabilidade social. Já não era mais suficiente oferecer uma verba para a realização de 

uma ceia de Natal ou presentear cada criança; tornou-se imprescindível uma contribuição 

significativa para proporcionar melhorias nas instalações e nos equipamentos de ensino das 

crianças. Outro fato que motivou mudanças foi o crescente número de entidades que se 

inscreviam, o que provocava uma divisão ainda maior da verba arrecadada no ano.  

 

A partir de um trabalho com uma agência de comunicação, o nome da campanha foi alterado, 

pois não era mais apenas uma ação para a promoção de uma festa de Natal como o antigo 

nome representava. Passou-se então a ser chamada JORNADA SOLIDÁRIA ESTADO DE 

MINAS. Isabela Teixeira explica o porquê de cada elemento do novo nome: 

 

 Jornada: manteve-se para ter o elo com a ação inicial de 1964. 

 Solidária: remete à questão da solidariedade que tal programa contempla. 

 Estado de Minas: manteve-se devido à constatação de que a população associava 

diretamente o Jornal Estado de Minas com o programa, principalmente, graças ao 

engajamento de seu colunista Eduardo Couri. Logo, mesmo sendo uma ação do Grupo 

Diários Associados, decidiu-se por preservar a associação Jornada e Jornal EM.  

 Logotipo: imagem lúdica de um menino e uma menina para representar justamente as 

crianças que são o foco do programa (FIG. 4).  
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Figura 4 - Logotipo Jornada Solidária 

     

        Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento), 2012. 

 

 

Ainda em 2005, novos parâmetros de seleção das creches foram estabelecidos, e o 

atendimento passou a ser feito em entidades que atendem crianças de zero até seis anos, 

somente na cidade de Belo Horizonte. Com isso, em vez de 200 entidades beneficiadas, o 

número foi reduzido para 80, num total de 9.250 crianças. Em 2006, não foram abertas novas 

inscrições. O objetivo era oferecer, cada vez mais, uma ajuda significativa. Além dos 

documentos pedidos anteriormente, passaram a ser exigidos o alvará de funcionamento pela 

Secretaria Municipal de Educação, a inscrição no CMDCA-BH – Conselho Municipal do 

Direito da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte e a inscrição no CNAS – Conselho 

Nacional de Assistência Social.  

 

Com a redução no número de beneficiadas, as entidades inscritas são visitadas e fiscalizadas 

durante o ano por assistentes sociais que verificam a veracidade dos dados fornecidos e as 

condições de cada uma, bem como o número de crianças assistidas. A análise dos relatórios 

emitidos fornece dados das principais melhorias que se fazem necessárias.  

 

Em dezembro, ainda com a participação de parceiros, voluntários e da equipe dos Diários 

Associados, uma grande festa para as crianças das entidades atendidas é realizada, com 

presença de palhaços, recreadores e brinquedos. Nesse evento, os cheques com o valor doado 

são entregues aos representantes das creches, conforme FIG. 5.  
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Figura 5 - Reportagem Jornada Solidária: festa para entrega das doações 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 11/12/2011 (Caderno Feminino). 

 

 

A Jornada Solidária Estado de Minas é dirigida pelos diretores Geral e Executivo dos 

Associados Minas, o jornalista Edison Zenóbio e o engenheiro Álvaro Teixeira da Costa, 

respectivamente. Em 2006, com o falecimento do advogado Ney Octaviani Bernis, a Sra. 

Nazareth Teixeira da Costa assumiu a presidência da JS e faz parte da Comissão 

Coordenadora, junto com a colunista Anna Marina de Siqueira e a gerente de comunicação 

interna do DA, Isabela Teixeira da Costa. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Jornada Solidária: visão dos Diários Associados  

 

Nas entrevistas realizadas com as responsáveis pela organização da Jornada Solidária, Sra. 

Nazaré Teixeira e Isabela Teixeira da Costa, foram detalhados e ilustrados os meios de 

divulgação, promoção e organização dos eventos. As entrevistadas destacaram a relevância do 

apoio de empresas patrocinadoras e apoiadoras, de personalidades e voluntários no sucesso do 

programa. Os tópicos desta sessão apresentam os resultados do conteúdo das entrevistas. 

 

5.1.1 Tipos de parceiros da Jornada Solidária 

 

A coordenadora da Jornada Solidária, Isabela Teixeira, define que há basicamente três tipos 

de parceria na realização dos eventos e campanhas, que são agrupados abaixo e 

exemplificados na FIG. 6.  

 

1. Patrocinador: grandes empresas atuantes em Minas Gerais e/ou no país, que 

patrocinam financeiramente os eventos da Jornada Solidária a partir de convite da 

equipe do Grupo Diários Associados. 

 

2. Apoiador: empresas que cedem produtos e prestam serviços com abdicação de lucro 

para a realização dos eventos. São convidadas pela coordenação da JS considerando-se 

a demanda de cada festa, ou as próprias empresas oferecem-se e então são analisadas 

pela comissão da JS. 

 

3. Voluntário: funcionários do DA e leitores do Jornal Estado de Minas que participam 

da organização dos eventos. Há também as mulheres da alta sociedade mineira, 

denominadas de “patronesses”, que vendem os convites para todas as festas, e as 

pessoas famosas que prestigiam os eventos com sua presença ou doando itens para 

sorteio ou venda em bazar.  

     

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

Figura 6 - Tipos de parceiros da Jornada Solidária sob a ótica do Grupo Diários Associados 

 

      Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

Patrocinador 

Empresas que doam 
recurso financeiro 

para a Jornada 
Solidária. 

Critério de seleção: 

 

Convite a empresas já 
anunciantes do Jornal 

Estado de Minas. 

Exemplos: 

 

- MRV 

- Coca-Cola 

- Cerâmicas Braúnas 

- Oi 

- Fiat 

 

Apoiador 

Empresas que 
viabilizam e 
organizam os 

eventos. 

 

- Doam produtos e 
insumos. 

- Abdicam do lucro 
no serviço prestado 
(segurança, garçom). 

Exemplos: 

 

- Buffet Célia Soutto 

- Forno de Minas 

- Truffas da Dinha 

- Pd Padeiro 

- Easy Ice 

- Mart Plus 

- Tia Clara 

- Loja das Festas 

- Joalherias 

 

Critério de seleção: 

 

Empresas com 
produtos/serviço de 

qualidade e 
credibilidade no 

mercado. 

Voluntário 

Pessoas físicas que 
contribuem para a 

realização dos 
eventos. 

Critério de seleção: 

 

- Inscrição antecipada 
nos Diários 

Associados (após 
edital de 

convocação). 

- Funcionários dos 
Diários Associados. 

 

Pessoas famosas que 
divulgam os eventos 
e participam deles. 

Exemplos: cantor, 
ator, jogador de 

futebol. 

Patronesses 

 

Mulheres da alta 
sociedade belo-
horizontina que 

também vendem os 
ingressos dos 

eventos. 
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5.1.2 Mídia espontânea nos veículos dos Diários Associados 

 

O Jornal Estado de Minas dos Diários Associados é amplamente conhecido no mercado 

mineiro desde 1928. Alguns colunistas do Jornal EM (Anna Marina, no Caderno Feminino 

aos domingos) e do portal Uai escrevem sobre os eventos da Jornada Solidária para promovê-

los. Nas matérias, os nomes dos parceiros são elencados, e sua doação, muitas vezes, descrita 

e agradecida, conforme FIG. 7.  

 

Figura 7 - Reportagem Feijão Solidário 2011 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 06/11/2011 (Caderno Feminino, Coluna Anna Marina). 

 

Na questão de mídia espontânea, há ainda veiculação de anúncios dos eventos da Jornada 

Solidária em vários cadernos do Jornal Estado de Minas. O objetivo é divulgá-los para venda 

dos ingressos. Nas peças promocionais, as marcas dos parceiros são expostas e associadas ao 

programa, como nas FIG. 8 e 9.  

 

 Após cada evento, a equipe da Jornada Solidária realiza um trabalho de publicação no Jornal 

EM e no portal Uai de fotos dos convidados, assim como dos produtos servidos, doados e 
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sorteados nas festas. Segundo Isabela Teixeira, isso “[...] reforça a credibilidade e o sucesso 

dos nossos eventos”.    

 

 

       Figura 8 - Anúncio do Feijão Solidário 2011 

 

     Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 13/11/2011 (Caderno Feminino). 
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Figura 9 - Anúncio Noite de Prêmios 2012 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 06/05/2012 (Caderno Feminino). 
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5.1.3 Exposição da marca dos parceiros nos eventos 

 

Em cada evento da Jornada Solidária, há produção de banners pela equipe da JS, com a 

exposição da marca de todos os patrocinadores e apoiadores da festa em questão, conforme 

FIG. de 10 a 12. As peças de divulgação são fixadas no local do evento para fácil 

identificação dos convidados. “Todos precisam conhecer quem contribuiu para o sucesso de 

nossos eventos!”, afirma a Sra. Nazaré Teixeira. 

 

A coordenação da JS, muitas vezes autoriza, para ações de promoção e divulgação, que seus 

parceiros distribuam panfletos e cartões de sua empresa aos participantes. Comenta Isabela 

Teixeira que isso “[...] permite que os convidados levem para casa o contato dos parceiros de 

que eles gostaram e que possam vir a contratar”. 

 

Figura 10 - Banner dos Patrocinadores e Apoiadores, Arraial Solidário (2011) 

 

Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento) 2012. 
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Figura 11 - Banner dos Patrocinadores, Feijão Solidário (2011) 

 
Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento) 2012. 

 

                                Figura 12 - Banner dos Apoiadores, Noite de Prêmios (2012) 

 
                          Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento) 

2012. 



52 

 

 

5.1.4 Divulgação de novos produtos nos eventos 

 

“A alta gastronomia dos eventos da Jornada Solidária é um ponto marcante do nosso 

sucesso”, ressalta Isabela Teixeira. Ela destaca a preocupação na seleção dos parceiros na área 

de bebidas e comidas, pois os convidados conhecem o que há de melhor no mundo e apreciam 

a boa gastronomia. “A qualidade do produto e do serviço prestado e a credibilidade no 

mercado são fundamentais para que a empresa seja nossa parceira nos eventos da JS. Não 

podemos errar neste ponto”, destaca Isabela.    

 

É nas festas da Jornada, como o Torneio Empresarial de Tênis, Feijão Solidário e a Noite de 

Prêmios, que justamente os parceiros do setor alimentício têm a oportunidade de apresentar 

seus produtos e lançar tendências, como demonstrado nas FIG. 13 e 14. O contato direto com 

a classe A de Belo Horizonte permite que a marca seja reforçada para esse público ou até que 

se torne conhecida por ele.   

 

              Figura 13 - Degustação de Novos Produtos - Nestlé, Torneio Empresarial de Tênis (2011) 

 
             Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento) 2012. 
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                                          Figura 14 - Degustação de Novos Produtos - 

Nestlé, Torneio Empresarial de Tênis (2011) 

 
                                           Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de  

                                                   Comunicação Interna e Relacionamento) 2012. 

 

5.1.5 Apoio de personalidades 

 

Nos eventos da Jornada Solidária, a presença de artista, atletas e cantores famosos no país 

contribui para a divulgação das festas. É feita a doação de camisas de times, obras de arte 

como pinturas e esculturas, CDs e autógrafos, que são disputados nos leilões e bazares, 

resultando em verba para o programa JS. A FIG. 15 mostra a presença do jogador Roger no 

evento Noite de Prêmios de 2011, em que participou dos sorteios de brindes do seu time de 

futebol.       
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Figura 15 - Apoio de Celebridades: Jogador Roger, Noite de Prêmios (2011) 

 
Fonte: DIÁRIOS ASSOCIADOS (Gerência de Comunicação Interna e Relacionamento) 2012. 

 

5.1.6 Apoio de voluntários 

 

No fim de cada ano é realizada uma festa pela equipe da Jornada Solidária para as crianças e 

para os responsáveis das instituições beneficiadas pelo programa. Nesse evento, entregam-se 

os cheques com o valor a ser doado para cada, e os convidados divertem-se com a presença de 

animadores e de brinquedos.  

 

“A organização e a realização da festa são possíveis graças à participação de funcionários dos 

Diários Associados, de empresas parceiras, como o Uni-BH, que cede o espaço, e, 

principalmente, de voluntários que se inscrevem todo ano”, afirma Isabela Teixeira. No Jornal 

de Estado de Minas são veiculadas as chamadas para inscrição, como se vê na FIG. 16. 
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                       Figura 16 - Anúncio de convocação de voluntários 

 

Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 25/11/2011 (Caderno Economia). 
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5.2 Jornada Solidária: visão das empresas parceiras 

 

Nas entrevistas realizadas com os parceiros da Jornada Solidária, identificaram-se aspectos 

que caracterizam os objetivos dessa parceria, assim como os resultados esperados e obtidos 

com esta estratégia de co-branding. Serão transcritos a seguir trechos fidedignos das 

entrevistas em que esses aspectos foram abordados, pois foi conservado, na transcrição deles, 

o registro linguístico de seus diversos enunciadores. As FIG. 17 e 18 apresentam os tópicos 

resumidos das entrevistas realizadas com os parceiros da JS, que serão discutidas adiante.  

 

 
Figura 17 - Objetivos do patrocinador da Jornada Solidária 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 18 - Objetivos dos apoiadores da Jornada Solidária 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

5.2.1 Prática de responsabilidade social 

 

Todos os parceiros entrevistados, independentemente de seu porte, quando foram 

questionados sobre o porquê de contribuir com os eventos da Jornada Solidária, destacaram, 

principalmente, a importância da prática de responsabilidade social. O mercado consumidor, 

para eles, está cada dia mais consciente de que as empresas não podem apenas buscar a 

geração excessiva de lucros. A preocupação com a sustentabilidade e o desenvolvimento 

humano da comunidade em que as empresas estão inseridas é indispensável. Além disso, os 

clientes valorizam aquelas que praticam ações de cunho social e tendem a escolhê-la também 

quando os produtos são similares e não há experiência anterior de consumo. 

 

Tachizawa (2004, p. 71) confirma essa nova preocupação organizacional quando defende que 

“os novos tempos caracterizam-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa 

de interagir com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado e 

que atuem de forma ecologicamente responsável”.   

Os entrevistados também destacaram a cautela na realização de ações de responsabilidade 

social, pois há muitos projetos que não são dirigidos por pessoas idôneas, e a associação com 

elas pode denegrir a imagem da empresa. Devido a isso, todos reforçam a confiança no 
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trabalho duradouro e comprometido da equipe da Jornada Solidária. “Recebemos propostas de 

apoio financeiro e para doação de produtos para instituições que cuidam de crianças, idosos e 

doentes, mas temos que estabelecer critérios de seleção, pois a nossa verba também não é alta 

e não temos tempo para verificar a veracidade de cada uma”, destaca Augusto Silva, sócio da 

Truffas da Dinha. 

 

“Uma empresa solidária, participativa é uma empresa dos novos tempos, que não pensa 

somente no hoje, mas traça um futuro mais humano e desenvolvido”, afirma a Sra. Sandra 

Assumpção, diretora da empresa Cerâmicas Braúnas. E Patrícia Soutto Mayor, diretora do 

Buffet Célia Soutto Mayor, completa afirmando que a atitude solidária traz benefícios à 

empresa até mesmo na relação com o seu público interno. Segundo ela, os colaboradores 

ficam satisfeitos em trabalhar para empresas nas quais percebem a preocupação e o 

engajamento social. Tachizawa (2004, p. 62) também retrata o impacto do comportamento 

social organizacional na gestão de pessoas quando afirma que “imagem da empresa, liderança 

e tradição de mercado, até então, eram suficientes para atrair e manter a colaboração dos 

melhores executivos. Daqui para frente, evolui-se para [...] se os valores éticos da organização 

são compatíveis com os seus”.   

 

A FIG. 19 destaca pequenos extratos das entrevistas cujo conteúdo é a relevância da prática 

de responsabilidade social pelas empresas analisadas. 
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Figura 19 - Prática de responsabilidade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

(E-1) As ações de responsabilidade 

social são cada vez mais realizadas 

pelas empresas de qualquer 

tamanho. Vejo que os executivos já 

perceberam que os clientes gostam 

de saber que as empresas que eles 

compram produtos e serviços são 

socialmente responsáveis.  

 

(E-1) Isso gera sim um diferencial e 

pode impactar na decisão do cliente 

quando o produto é semelhante com 

os demais no mercado. 

 

(E-1) [...] mesmo sendo uma 

empresa pequena, podemos fazer 

nossa parte para ajudar pessoas 

carentes na cidade em que estamos. 

 

PRÁTICA DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(E-2) [...] é importante mostrar para nossos clientes que 

realizamos ações de cunho social. Eles ficam satisfeitos 

em saber e até nos elogiam.  

 

(E-2) Nossa empresa recebe inúmeros pedidos para a 

doação de nossos produtos, de creches inclusive. Mas o 

critério tem que ser muito minucioso, porque, às vezes, 

as pessoas não são idôneas.  

(E-2) No trabalho da Jornada Solidária, o Jornal Estado 

de Minas tem um critério muito sério para cadastrar e 

manter as creches participantes. É uma tranquilidade 

para nós, pois sabemos claramente como tudo está 

sendo empregado.  

(E-2) Nosso objetivo é tentar melhorar a vida das 

pessoas carentes em nosso país. Sabemos que muito tem 

que ser feito e tentamos fazer a nossa parte, dando nossa 

pequena contribuição. E temos outras frentes de ajuda. 

Nossas fábricas estão situadas em uma região carente da 

Grande BH. E lá fazemos um trabalho com a 

comunidade, ajudando em escolas, creches e asilos. 

Temos também apoiado campanhas diversas para 

Hospital do Câncer, Cidade dos Meninos e, sempre que 

somos solicitados, tentamos fazer o nosso melhor. 

 

 

(E-3) Hoje temos que nos 

preocupar em ajudar. Não 

adianta apenas dar lucro [..] os 

clientes veem com bons olhos 

empresas solidárias que se 

envolvem com questões 

sociais. 

 

(E-3) É importante ser uma 

empresa comprometida com o 

social [...] além de ser bom 

para nosso cliente, há também 

o retorno com nosso pessoal, 

internamente. Ele fica 

contente em saber que nos 

preocupamos em ser uma 

empresa solidária.  

 

 

 

(E-4) A nossa participação na 

Jornada Solidária é até 

pequena, mas sabemos da 

seriedade e profissionalismo 

do pessoal dos Diários 

Associados e, é por isso que, 

sempre que podemos, 

apoiamos os eventos. É 

fundamental hoje ajudar. 

 

(E-4) Como dizem, se cada 

empresa fizer um pouquinho, 

podemos melhorar onde 

vivemos, oferecer educação 

de qualidade para as crianças, 

saúde. 

 

 

 

 

(E-5) Tentamos sempre 

contribuir com ações que 

objetivam reduzir as 

mazelas sociais. 

 

(E-5) A ação social da 

Jornada Estado de Minas é 

muito conhecida e 

competente. Os resultados 

são excelentes. [...] também 

participar desta ação reflete 

nossa preocupação social.  
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5.2.2 Mídia espontânea 

 

Todos os eventos da Jornada Solidária são amplamente divulgados pelos canais dos Diários 

Associados, que atingem o público A e B, tais como: 

 

 Colunista Anna Marina, do Caderno Feminino, veiculado no Jornal Estado de Minas 

aos domingos; 

 Portal Uai; 

 TV Alterosa; 

 Rádio Guarani. 

 

Os canais de comunicação divulgam o antes e depois de cada evento e sempre elencam os 

parceiros patrocinadores e apoiadores, com suas respectivas contribuições. Essa mídia gerada 

para a Jornada Solidária também é destacada pelos entrevistados como resultado positivo da 

associação com o Jornal Estado de Minas na prática da ação solidária. “A marca EM é muito 

forte no mercado mineiro e perante o público A de BH [...] nossa parceria na Jornada 

Solidária e nossa marca sendo divulgadas no jornal repercutem bem e até nos fazem ser 

lembrados pelos clientes atuais e identificados pelos potenciais”, afirma o gestor Augusto.   

 

 Os gestores Pedro e Sra. Sandra também destacam que a mídia fruto da parceria com o 

Estado de Minas é reconhecida e comentada pelos clientes. “A exposição da nossa marca e 

inclusive a minha aparição nas fotos nos eventos reforçam nossa participação e atitude 

solidária com o EM, empresa de renome e peso em Minas”, completa Patrícia Soutto.   

  

A FIG. 20 destaca pequenos extratos das entrevistas cujo conteúdo é a mídia espontânea 

gerada nos canais de comunicação dos Diários Associados. 
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Figura 20 - Mídia espontânea nos canais do Diários Associados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

(E-1) Um bom retorno que temos devido a nossa 

parceria na Jornada Solidária é a divulgação da 

nossa marca nas colunas da Anna Marina no 

caderno Feminino. E ainda tem as colunas do 

portal na Internet. 

 

(E-1) O Jornal Estado de Minas de domingo é 

muito lido, e a presença do nosso nome nas 

matérias como parceiro da Jornada reforça nossa 

atitude solidária. 

 

(E-1) [...] é uma mídia que só faz bem à nossa 

marca, né? 

MÍDIA ESPONTÂNEA NOS 

CANAIS DOS  

DIÁRIOS ASSOCIADOS 

(E-2) Já somos anunciantes do Jornal Estado de 

Minas há anos. 

 

(E-2) Os clientes citam sim as matérias e fotos 

que saem sobre nossa participação na Jornada 

Solidária no jornal e no site. 

 

(E-2) São interessantes as notícias dos eventos 

da Jornada com o nome dos patrocinadores... 

confirmam nossa participação e apoio. 

(E-3) Todo evento da 

Jornada que participamos 

é amplamente divulgado.  

 

(E-3) As notícias nas 

colunas do Jornal Estado 

de Minas sempre trazem o 

nome das empresas 

parceiras e isso é uma 

prova da nossa 

colaboração. 

 

(E-3) Tem também as 

fotos dos eventos com 

nossa marca de fundo e 

até fotos do nosso produto 

que acho importante como 

divulgação. 

(E-4) Acho interessante 

que as notícias no Estado 

de Minas listam os 

parceiros de cada evento, 

independente do tipo de 

parceria.   

 

(E-4) É claro que 

aparecer nas colunas do 

Estado de Minas sem ter 

que “pagar” pelo anúncio 

é bacana. E ainda mais 

sendo sobre uma ação 

solidária. 

 

(E-5) A exposição da 

nossa marca como 

parceira da Jornada nos 

artigos e jornais é 

interessante.  

 

(E-5) A marca tem que 

ser sempre lembrada! [...] 

acredito que há reforço de 

nossa marca nos anúncios 

dos meios de 

comunicação do Grupo 

DA. O bom é que 

atingem especificamente 

nosso público.  
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5.2.3 Exposição e associação da marca nos eventos 

 

Em cada evento realizado, há exposição de banner e lonas com a logomarca da Jornada 

Solidária e com a marca de cada parceiro, divididos entre patrocinadores e apoiadores. Isabela 

Teixeira destaca também que faz questão de ler o nome de cada um quando está no palco 

agradecendo a presença dos convidados e a colaboração dos parceiros do evento. Ela não faz 

distinção quanto à participação de cada empresa, isto é, reconhece que o sucesso dos eventos 

da JS é resultado da parceria e dedicação de todos. Portanto “as peças promocionais expostas 

nas festas trazem a marca de cada parceiro para que seja rapidamente identificado”, 

complementa Isabela.  

 

 Beezy (1998) explica a estratégia de co-branding como uma tentativa de transferir as 

associações positivas de produto ou marca para outra marca, ou criar sinergia com marcas já 

existentes. O autor ressalta que a associação de marcas pode ser uma relação de ganha-ganha 

para ambos os parceiros, mesmo se as respectivas marcas não tiverem igual participação 

permanente no mercado.  

 

Kapferer (2003, p. 56) afirma que “o reforço da imagem é um dos outros objetivos do co-

branding”. Os parceiros da JS entrevistados coincidem quando explicam que a exposição e a 

associação das marcas aos convidados nos eventos só trazem benefícios, pois as empresas 

parceiras são renomadas e de credibilidade no mercado. Especialmente nas entrevistas com os 

gestores das pequenas empresas, sobressai o aspecto positivo de se associar com as demais 

marcas parceiras e com a forte marca do Estado de Minas. “Quando estamos em eventos 

ajudados por grandes corporações, acho que nossa marca fica fortalecida perante o convidado, 

que pode já ser nosso cliente ou chegar a ser quando nos conhece lá”, esclarece o entrevistado 

Pedro.  

 

Augusto Silva também confirma a relevância do co-branding quando diz que “os presentes 

nos eventos da Jornada sabem que o evento é organizado pela equipe do Estado de Minas e 

realizado com ajuda de empresas, sendo suas marcas sempre divulgadas [...] a publicação da 

nossa marca junto com a de empresas famosas e sólidas acaba trazendo uma associação 

positiva para nós, quero dizer, se somos parceiros da Jornada, assim como a Coca-Cola, 
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MRV... acredito que o convidado nos associe à qualidade e à credibilidade, podendo assim 

lembrar-se de nós quando precisar de presentes e chocolates”.  

 

A FIG. 21 destaca pequenos extratos das entrevistas cujo conteúdo é a exposição de marca e 

associação com outras marcas nos eventos da Jornada Solidária. 
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Figura 21 - Exposição e associação da marca nos eventos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

EXPOSIÇÃO E 

ASSOCIAÇÃO DA MARCA 

NOS EVENTOS 

(E-2) Nossa marca, para mim, é bem 

exposta nas reportagens e nas festas. 

 

(E-2) Quando vou aos eventos logo 

visualizo os banners com nossa 

marca e inclusive a Isabela sempre 

agradece ao microfone a participação 

de cada empresa. [...] os convidados 

devem escutar, concorda? 

 

(E-2) A união de marcas neste tipo 

de evento é benéfica, pois sempre são 

empresas sérias e de credibilidade. 

(E-3) Já ajudamos há muito tempo os 

eventos da Jornada e, com isso, neles 

encontro convidados que são amigos 

meus e que continuam elogiando 

nossos produtos. [...] nossa marca é 

reconhecida muitas vezes com a 

minha presença nas festas. 

 

(E-3) Em cada bandeja tem 

guardanapo com nossa marca, além 

dos banners que a equipe da Jornada 

faz dos apoiadores. 

 

(E-3) A Jornada Solidária é resultado 

do trabalho comprometido da Isabela 

e da Sra. Nazaré [...] e é realizado 

pela parceria de empresas que se 

identificam com o objetivo do 

projeto. Acredito que a união delas é 

importante, e o convidado da festa 

conseguir identificar quem ajuda 

naquele determinado evento é 

fundamental. 

(E-4) Nossa marca 

aparece nos cartazes das 

festas junto com a das 

outras empresas. 

 

(E-4) Aquele que participa 

dos eventos consegue 

saber quem está ajudando.  

 

(E-4) Estamos em festas 

da alta sociedade de BH e 

expostos juntamente com 

grandes marcas [...] vale a 

pena por isso também. 

(E-5) Todo evento tem 

banners com todas as 

marcas para rápida 

identificação de quem 

participa. 

 

(E-5) É válida a associação 

das marcas parceiras da 

Jornada, pois são empresas 

sólidas, de renome e, 

principalmente, estão lá 

por uma causa comum, a 

atitude solidária.  

 

(E-5) Os convidados 

devem lembrar as 

empresas que participam 

dos eventos já que as 

marcas são bem 

sinalizadas neles e até 

anunciadas no caso do 

bingo. 

(E-1) Sempre a nossa logo aparece no material da 

Jornada exposto nos eventos como empresa 

apoiadora. Isso é muito bom.  

 

(E-1) E perto do nosso produto, a nossa promotora 

sempre coloca nossos cartões e um banner nosso 

para o convidado logo identificar quem somos. 

Acho fundamental esse tipo de contato direto com 

a marca.  

 

(E-1) [...] somos pequenos, mas estamos em 

eventos que empresas como Fiat, Coca-Cola e 

famosos buffets patrocinam. Olha que 

oportunidade para nos posicionarmos como 

empresa que consegue atender o mesmo público? 

 

(E-1) A associação de marcas ajuda no seu 

posicionamento de mercado [...] acredito que a 

força da Jornada Solidária também se dá por suas 

parcerias com grandes empresas de BH e vice-

versa. 
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5.2.4 Divulgação, exposição e degustação de produtos 

 

Isabela Teixeira e a Sra. Nazaré Teixeira exaltam a alta gastronomia característica dos eventos 

e reconhecida pelos seus convidados. Por isso elas demonstram constante preocupação com a 

escolha dos parceiros que fornecem os produtos, desde a matéria-prima, como a Vilma 

Alimentos e o Mart Plus, até os aperitivos dos buffets e as sobremesas servidas, como Easy 

Ice, Truffas da Dinha e Casa Nicolau. “A Noite de Prêmios é uma grande festa para mais de 

1.500 convidados da alta sociedade mineira e nela os buffets se reúnem para oferecer sua 

especialidade sob o comando de um chef, como o Cantídio Lanna (Pichita Lanna) ou Patrícia 

Soutto (Buffet Célia Soutto). Não há espaço para falhas, por isso somos criteriosos na escolha 

de quem pode doar”, afirma a Sra. Nazaré.  

 

Para os parceiros entrevistados do setor alimentício, a exposição e a degustação dos produtos 

nos eventos da Jornada Solidária são consideradas relevantes para divulgação de suas marcas. 

A oportunidade de o convidado provar e identificar imediatamente o fornecedor tende a gerar 

resultados futuros como sua fidelidade à empresa. “Quando experimentam o produto, a 

probabilidade de lembrarem a nossa marca para realizar os seus eventos pessoais é grande”, 

afirma Patrícia Soutto.   

 

A FIG. 22 destaca pequenos extratos das entrevistas cujo conteúdo é o papel da divulgação, 

exposição e degustação de produtos nos eventos da Jornada Solidária. 
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Figura 22 - Divulgação, exposição e degustação de produtos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

DIVULGAÇÃO, EXPOSIÇÃO 

E DEGUSTAÇÃO DE 

PRODUTOS 

(E-3) Sempre tentamos levar novas 

opções para encantar os convidados. 

[...] possibilidade de mostrar que 

estamos em constante inovação.  

 

(E-3) No segmento em que estamos 

(alimentício), a degustação é 

necessária e válida. O convidado 

saber de onde são cada salgado e 

doce que experimenta é importante 

também para nós.  

 

(E-3) Sempre percebi que os 

convidados da Jornada experimentam 

tudo que servimos. Acho que isso 

vem da certeza que todos os produtos 

são de qualidade e que os 

fornecedores são os melhores de BH.  

 

(E-3) Cada empresa apresenta seu 

produto nas festas, estamos 

divulgando o que fazemos para 

pessoas que podem ser clientes [...] o 

resultado desta degustação é sempre 

positivo para nós.   

(E-4) Nosso produto é provado 

nas festas e isso é muito 

importante como ação de 

divulgação. [...] é a nossa chance 

de apresentar nosso trabalho para 

quem nunca nem sequer ouviu 

falar sobre nós. 

 

(E-4) É muito bom perceber 

pessoalmente que o público das 

festas está gostando do que 

fazemos. E esta é a semente que 

plantamos para que ele se torne 

um consumidor nosso quando 

sair de lá. [...] esse é o fruto que 

também colhemos com nossa 

participação na Jornada. 

 

(E-4) Não é fácil fazer com que a 

alta sociedade conheça o que 

você faz, principalmente por 

sermos pequenos. Mas na 

Jornada, a degustação é a melhor 

ação de vendas.   

(E-5) A nossa participação é 

servindo nosso café aos 

convidados. É nosso cartão 

de visita! 

 

(E-5) A degustação nos 

eventos é o primeiro passo 

para aquele convidado, 

quando precisar fora dali, 

lembrar da nossa empresa. 

 

(E-5) Os convidados são 

receptivos nas festas para 

experimentar algo novo, 

[...] as bebidas e comidas 

são inclusas no convite, ele 

não paga nada mais na 

festa. Acho que isso é uma 

oportunidade para todos os 

parceiros apresentarem o 

que fazem de melhor! 

 

(E-1) A melhor propaganda é, sem sombra de dúvida, a 

degustação.   

 

(E-1) Nossa promotora fica sempre perto do nosso 

produto para explicar o que é cada um e principalmente 

para divulgar nossa marca. 

 

(E-1) O contato dos convidados com nosso produto é 

fundamental para que eles conheçam e gostem [...] 

quando precisarem para as festas que eles fazem, aí 

podem lembrar que nos conheceram e encomendar.   

 

 

(E-2) Os produtos que doamos são 

para as obras das creches. Nos 

eventos não tem exposição deles. 

Ah, mas no Bingo onde a Isabela 

mostra as obras realizadas ao longo 

do ano, nosso produto é apresentado.   

 

(E-2) A nossa marca é sempre bem 

exposta nos eventos, e os presentes 

nos eventos sabem como ajudamos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa investigou as razões da associação entre empresas sob a ótica da estratégia de 

co-branding, com associação e divulgação das marcas dos envolvidos, na prática de 

responsabilidade social. A escolha do tema e problema abordados, além da definição do caso 

Jornada Solidária Estado de Minas analisado neste estudo, foi viável dada a aproximação da 

pesquisadora com o universo estudado, uma escolha por conveniência que reflete melhor 

acesso aos dados necessários à pesquisa. No decorrer deste trabalho procurou-se investigar e 

analisar quais seriam os objetivos de se tornar um parceiro do programa social realizado pelo 

Grupo Diários Associados, a máxima do problema definido no início desta pesquisa. 

 

Na etapa de revisão teórica, abordaram-se o conceito e a relevância da marca, a estratégia de 

co-branding, imagem versus identidade e a prática da responsabilidade social que, aplicados à 

pesquisa, possibilitaram a reflexão sobre os dados coletados nas entrevistas realizadas com os 

gestores das empresas parceiras da Jornada Solidária e com as responsáveis pela sua 

coordenação. 

 

O primeiro objetivo específico era avaliar os motivos e critérios de escolha de parceiros na 

associação entre empresas. Nunes e Lynch (2004) explicam que o co-branding promocional é 

a aliança que se dá por meio da vinculação das marcas das empresas a pessoas e eventos, 

possibilitando um aprimoramento da marca, com uma fácil transferência de valores difíceis de 

alcançar individualmente. Essa transferência de valores e a formação de sinergia são melhores 

entendidas e percebidas pelo consumidor quando há a percepção de adequação entre as 

marcas originais e as marcas associadas (DICKINSON; HEATH, 2006).  

 

A partir das entrevistas, identifica-se que o principal objetivo de associar-se ao programa 

Jornada Solidária é a repercussão positiva perante os públicos externo e interno das empresas 

parceiras com a exposição e associação de suas marcas para a prática de responsabilidade 

social. A credibilidade, tanto da equipe do Estado de Minas na coordenação do programa 

quanto a dos parceiros, foi ressaltada como crucial na escolha da JS como ação social. Foi 

identificado também que, para as pequenas empresas envolvidas, a associação de suas marcas 

às de grandes empresas cuja qualidade já é reconhecida no mercado mineiro tende a trazer 
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bons resultados quanto à inserção de suas marcas no público classe A que participa dos 

eventos. 

      

O segundo objetivo específico era identificar os objetivos e os resultados na formação de 

parcerias em ações de cunho social. As organizações necessitam gerir seus negócios 

associados à prática de responsabilidade social. A consciência mais evoluída e reivindicadora 

da sociedade indica aos gestores que uma empresa, para ser competitiva, necessita primar pela 

qualidade de seus produtos, pela segurança de seus clientes e demonstrar respeito à 

comunidade que a acolhe (KARKOTLI; ARAGÃO, 2005). Melo Neto (2001) conclui que 

uma ação social bem conduzida garante a qualquer empresa posição de destaque na sociedade 

onde atua, sendo este o fator-chave na autopreservação empresarial. Com uma imagem 

reforçada e dependendo dos resultados dos projetos sociais por ela financiados, a empresa 

torna-se mais conhecida e vende mais. Seus produtos, serviços e, em especial, sua marca 

ganham maior visibilidade, aceitação e potencialidade. Com uma imagem empresarial 

fortalecida, sujeita a poucos riscos, a empresa canaliza a sua busca da competitividade para 

fatores como preço, qualidade, marca, serviços e tecnologia.  

 

Em consonância com a interpretação dos autores sobre responsabilidade social corporativa, os 

entrevistados afirmam que a prática de ações de cunho social é indispensável e repercute 

positivamente, já que a sociedade valoriza tais práticas e exige que as organizações as adotem. 

Novamente, eles destacam a confiança no comprometimento e na seriedade do trabalho da 

equipe Estado de Minas, assim como os efeitos benéficos da associação visível das marcas 

dos parceiros da Jornada Solidária a todos os convidados.  

 

O último objetivo específico foi debater o alinhamento de objetivos dos planejadores e 

parceiros no co-branding da Jornada Solidária. As ações dessa estratégia são mais bem 

avaliadas se os parceiros desenvolverem um planejamento dessa união, identificando, 

principalmente, os objetivos, as responsabilidades de cada um e os resultados esperados 

(BEEZY, 2008). A parceria entre marcas deve buscar a geração de valor e benefícios para 

clientes e empresas envolvidas.  

 

Os resultados da parceria de co-branding podem ser traduzidos em ganhos financeiros, 

melhoria da imagem do produto ou empresa, aumento de vendas, expansão de market-share e 

penetração em um novo mercado (ALVES, 2011). Destaque-se que a identidade de marca está 
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relacionada com a forma como uma empresa busca identificar-se e posicionar a si mesma ou a 

seus serviços e produtos, enquanto a imagem é um sentimento projetado pelos consumidores e 

fornece singularidade e distinção à marca corporativa (KAPFERER, 2003). As declarações 

dos entrevistados coincidem quanto ao objetivo de manter, perante seus consumidores, uma 

imagem de empresa solidária e preocupada com a sociedade, o meio ambiente e o futuro das 

crianças.  

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Podem-se apontar algumas limitações do estudo:  

1. O tema deste estudo remete-se a aspectos das áreas de Marketing e estratégia empresarial, 

logo o conteúdo das entrevistas dos proprietários denota intencionalidades que podem não 

refletir os detalhes da decisão tomada.  

2. O estudo abrangeu um número limitado de empresas da cidade de Belo Horizonte, podendo 

ser expandido, a partir de um maior número de executivos a serem entrevistados. 

 

6.2 Sugestão para novos trabalhos 

 

Pesquisas futuras poderiam subsidiar novos estudos de caso que abranjam um período mais 

amplo de análise, envolvendo um maior número e uma maior diversidade de parceiros na 

prática de responsabilidade social, que poderiam apontar conteúdos de maior abrangência em 

relação ao tema tratado.  



70 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AAKER, David A. Marcas brand equity: gerenciando o valor da marca. Tradução de André 

Andrade. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 1998. 

 

AAKER, David A. O ABC do valor da marca. HSM Management, Barueri, v. 6, n. 31, p. 

92-96, mar./abr. 2002. 

 

AAKER, David A. Criando e administrando marcas de sucesso. Tradução de Eduardo 

Lassere. 3. ed. São Paulo: Futura, 2001. 

 

ALVES, Andre Banchi. Co-branding: marcas que geram valor. Mundo do Marketing, 2011. 

Disponível em: <http://www.mundodomarketing.com.br/11,19715,co-branding-marcas-que-

geram-valor.htm>. Acesso em: 25 ago. 2011.  

 

ASHELY, P. A. (Coord.). Ética e Responsabilidade Social nos negócios. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

BALMER, J. M. T. Corporate identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing 

through the Fog. European Journal of Marketing, v. 35, n. 3-4, p. 248-291, 2001. 

 

BALMER, J. M. T.; GRAY, E. R. Corporate brands: what are they? What of them? 

European Journal of Marketing, v. 37, n. 7-8, p. 972-97, 2003. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 1979.   

 

BEEZY, Miriam Claire. Co-branding: a popular form of strategic alliance. Disponível em: 

<http://www.buildingipvalue.com/05_NA/095_098.htm>. Acesso em: 26 out. 2010. 

 

BLACKETT, Tom; BOAD, Bob. (Ed.) Co-Brading: The science of alliance. London: 

Macmillan Press, 1999. 

 

BORGES, Jacquelaine Florindo; MEDEIROS, Cintia Rodrigues de Oliveira. "Aprecie com 

moderação": a identidade da organização como drama e atos de performance. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 132-142, mar./abr. 2011.  

 

CHERNATONY, L. Construção de marca. In: BAKER, M. J. (Org.). Administração de 

marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 263-279. 

 

CRISÓSTOMO, V. L.; FREIRE, F. S.; VASCONCELLOS, F. C. Responsabilidade social 

corporativa, valor e desempenho da empresa brasileira. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 2009, São 

Paulo, Anais... São Paulo: ANPAD, 2009. 

 

DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa: aportes metodológicos. 2. ed. Campinas: 

Editora Papirus, 2004. 

 



71 

 

 

DICKINSON, Sonia; HEATH, Tara. A comparison of qualitative and quantitative results 

concerning evaluations of co-brandes offerings. Brand Management, v. 13, n. 6, p. 393-706, 

July, 2006. 

 

ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W. Comportamento do 

consumidor. Tradução de Christina Ávila de Menezes. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

 

ESTUDO ACCENTURE. Quando 2 é melhor que 1. HSM Management, Barueri, v. 6, n. 47, 

p. 146-154, nov./dez. 2004. 

 

FRANCO, Luciana Cristina; NOGUEIRA, Alessandra Cabral. Sou socialmente responsável? 

Um estudo de caso nas indústrias têxteis sergipanas. Anais do XXXIII Encontro Anual dos 

Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD, 2009. 

 

GODINHO, Antônio. Brand Equity. Disponível em: <http://www.portalwebmarketing.com/ 

Marketing/BrandEquity/tabid/287/Default.aspx>. Acesso em: 16 out. 2010. 

 

GONÇALVES, Carlos Alberto; MEIRELLES, Anthero de Moraes. Projetos e relatórios de 

pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

GRACIOSO, Francisco. Propaganda institucional: nova arma estratégica da empresa. São 

Paulo: Atlas, 1995. 

 

GULLO, Carla. Legítimo luxo: havaianas viram joias enfeitadas com ouro e diamantes da 

H. Stern. Disponível em: < http://www.istoe.com.br/reportagens/15880_LEGITIMO+LUXO? 

pathImagens=&path=&actualArea=internalPage>. Acesso em: 26 out. 2010. 

 

GUMMERSSON, E. Implementation Requires Relationship marketing paradigm. Journal of 

the Academy of Marketing Science, Sweden, v. 26, Mar 2005. 

 

HORTONS, Tim; STONE, Cold. Co-Branding Strategies. BusinessWeek Online, 2009. 

Disponível em: <http://www.businessweek.com/smallbiz/content/jul2009/sb20090710574574 

.htm>. Acesso em: 01 nov. 2010. 

 

KAPFERER, Jean-Noël. As marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes. 

Tradução de Arnaldo Ryngelblum. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

 

KARKOTLI, G.; ARAGÃO, S. D. Responsabilidade social: uma contribuição à gestão 

transformadora das organizações. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão estratégica de marcas. Tradução de 

Arlete Simille Marques. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

LENZIARDI, Raquel; MAYER, Verônica Feder; FERREIRA, Daniela Abrantes. O turista se 

importa? A responsabilidade social e a escolha de um meio de hospedagem. Anais do XXXIV 

Encontro Anual dos Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD, 2010. 

 

MARTINS, José Roberto. Branding: um manual para você criar, avaliar e gerenciar marcas. 

São Paulo: Negócio, 2000. 

 



72 

 

 

MCKEE, Rosemari. The Pros and Cons of Co-Branding. BusinessWeek Online, 2009. 

Disponível em: <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=8&hid=112&sid=29e7a8aa-a18f-4149-89be-

86be0238c45d%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=aph&AN=432460

36>. Acesso em: 26 out. 2010.  
 

MELO NETO, Francisco. Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: o caso 

brasileiro. São Paulo: Qualitymark, 2001. 
 

MENDONÇA, J. Ricardo C. de; AMANTINO-DE-ANDRADE, Jackeline. Gerenciamento de 

impressões: em busca de legitimidade organizacional. Revista de Administração de 

Empresas - RAE, v. 43, n. 1, p. 36-48, jan./mar. 2003. 
 

MERCADO COMUM. 2011. Revista Nacional de Economia e Negócios, Belo Horizonte, 

ano XVIII, n. 217, jun./jul. 2011. 

 

MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2003.  

 

MOHR, Lois A.; WEBB, Deborah J.; HARRIS, Katherine E. Do Consumers Expect 

Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on 

Buying Behavior. The Journal of Consumer Affairs, v. 35, n. 1, p. 45-72, 2001. 
 

NUNES, G., HAIGH, D. Marcas: valor do intangível, medindo e gerenciando seu valor 

econômico. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

OLIVEIRA, Daniela Ferro de. Mensurando o valor da marca, a reputação e a identidade 

no setor automotivo. 2006. Dissertação (Mestrado em Administração) – Centro de Pós- 

Graduação e Pesquisas em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2006. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream 

/1843/EOSA-6WQQ9R/1/dissertacao_daniela.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2010. 

 

PINTO, Marcelo de Rezende; LARA, José Edson. A cidadania corporativa como uma 

orientação de marketing: um estudo no varejo. Revista de Administração de Empresas, São 

Paulo, v. 44, p. 48-60, Edição especial MG. 

 

POHL, Roberta H. B. F.; OLIVEIRA-CASTRO, Jorge M. Efeitos do nível de benefício 

informativo das marcas sobre a duração do comportamento de procura. RAC - Eletrônica, 

Curitiba, v. 2, n. 3, art. 6, set./dez. 2008. p. 449-469. Disponível em: < 

http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_826.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2010.    

 

PUGLISI, M. L.; FRANCO, B. Análise de conteúdo. 2. ed. Brasília: Líber Livro, 2005.  

 

RIES, Al; RIES, Laura. As leis da marca. HSM Management, v. 2, n. 12, p. 20-24, jan./fev. 

1999.  

 

SCHULTZ, Don E.; BARNES, Beth E. Campanhas estratégicas de comunicação de 

marca. Tradução de Maria Clara. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

 



73 

 

 

SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce I. Comportamento do cliente: 

indo além do comportamento do consumidor. Tradução de Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

SLYWOTZKY, Adrian J.; KANIA, John. O segredo das marcas está nos padrões de 

comportamento. HSM Management, Barueri, v. 6, n. 31, p. 58- 66, mar./abr. 2002.  

 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

Tradução de Lene Belon Ribeiro. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for 

Developing grounded theory. 2 ed. London: Sage Publications, 2008.   

 

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

TÁLAMO, J. R.; CARVALHO, M. M. Seleção dos objetivos fundamentais de uma rede de 

cooperação empresarial. Gestão & Produção, v. 11, n. 2, p. 239-250, maio-ago., 2004. 

 

TAVARES, Mauro Calixta. A força da marca: como construir e manter marcas fortes. São 

Paulo: Harbra, 1998. 

 

TENÓRIO, F; G. et al. Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006. 

 

VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios em Administração. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

VIEIRA, M. M. F. Pesquisa qualitativa em Administração. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

 

YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

  
 

 

Sites consultados 
 

<www.em.com.br>. Acesso em: 06 fev. 2012. 

<https://twitter.com/jornada_em>. Acesso em: 19 fev. 2012. 

<www.worldbank.org>. Acesso em 15 mar. 2012. 

 

 

http://www.em.com.br/
https://twitter.com/jornada_em
http://www.worldbank.org/

