
L I N D O S  L A R E S  D I G I T A I S

M A R K E T I N G  T R E N D S  -  P U C P R

NOVEMBRO DE 2022

MARKETING DE CAUSA NA 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

ANA VITÓRIA RODRIGUES E GUSTAVO HENRIQUE BLOOT

P R E P A R A D O  E  A P R E S E N T A D O  P O R

JULIANA CONCEIÇÃO NOSCHANG DA COSTA

O R I E N T A D O  P O R



Apresentação

AGENDA
N O V E M B R O  D E  2 0 2 2

03

04 Objetivos específicos

05 O que é o Marketing de Causa?

06 Falsas ideologias

07 Como o Marketing de Causa impacta?

08 Como ele influencia os consumidores?

09 Âmbito global

17 Âmbito nacional

21

29
33

Tendências no Marketing de Causa

Exemplos Marketing de Causa na Indústria Alimentícia

Pesquisa com consumidores

34 Resultados

36 Guia de boas práticas

47 Conclusão

51 Fontes e Referências



gustavobloot87@gmail.com

A seguir, nós traremos um estudo
desenvolvido com base nas
tendências de mercado em
Marketing.

O objetivo geral do tema selecionado
é entender como a adoção do
marketing de causa para empresas do
ramo alimentício impacta no
desempenho da marca. 
Ao final, apresentamos um guia de
boas práticas para que empresas do
ramo possam ter um auxílio ao entrar
neste mercado, visando buscar as
melhores formas de se conectar com
o seu público e com a sociedade no
geral.

Ana Vitória Rodrigues Gustavo Henrique Bloot

ana_vitoria_rodrigues@hotmail.com

Bem Vindos!

Marketing - PUCPR Marketing - PUCPR
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Objetivos Específicos do Projeto

Compreender a relação entre a defesa de causas 
sociais e a visão dos consumidores sobre empresas 
do ramo alimentício que o praticam;

01

Compreender o poder de influência na sociedade 
que uma empresa do ramo alimentício pode ter, 
ao adotar uma causa social; 

02

Compreender os ganhos ou perdas financeiras 
que as empresas do ramo alimentício podem ter, 
ao acolher uma causa social específica;

03

Compreender como as pessoas podem se 
identificar com uma marca a partir do momento 
em que adotam uma causa social; 

04
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É a estratégia que trabalha a divulgação dos produtos de uma 
empresa, relacionando estes produtos ou serviços com a defesa de 
uma questão (social) em prol da sociedade, visando o lucro da 
empresa e a conciliação da mesma com a boa imagem perante à 
comunidade alvo.

Com isso, existem as estratégias de marketing relacionadas a 
abordar e solucionar esses problemas sociais, usando este pretexto 
para a divulgação de um produto ou serviço, ou para melhorar a 
visão dos consumidores sobre a marca.

Marketing de causas sociais

O  q u e  é  o  m a r k e t i n g  d e  c a u s a ?

0 5Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_causa



Falsas ideologias

Causewashing

É um termo utilizado para designar empresas que aparentemente 

são defensoras de causas sociais, mas sob um olhar mais atento, 

essa postura se resume apenas a ações da "porta para fora" e a 

companhia não adota para si mesma o que defende.

Brandwashing

É a noção de que uma simples reformulação do nome e da 

aparência de uma empresa pode se sobrepor aos problemas 

relacionados ou causados pela empresa.

Greenwashing

É o uso de propagandas e outras técnicas mercadológicas que 
tratam de virtudes ambientalistas, mesmo que elas não estejam 
presentes na prática dos processos e produtos da marca em 
questão.

0 6Fonte: https://revistacommunicare.casperlibero.edu.br/entrevistas/industria-alimenticia-por-tras-da-embalagem/



OBJETIVOS AO ADOTAR O 
MARKETING DE CAUSA:

1° - Trabalhar com a divulgação de 

produtos e serviços relacionando a 

defesa de uma causa social, com a 

finalidade mercadológica e lucrativa.

C o m o  o  m a r k e t i n g  d e  c a u s a  i m p a c t a ?

2° - Transmitir o que a marca 

defende, mostrando para o público 

que não tem caráter oportunista, 

que se importa com o meio social e 

para passar uma boa imagem, 

independente do mesmo aceitar ou 

não.

Entretanto, o posicionamento e a 

causa tem que estar no centro, 

entre o propósito da organização e 

as demandas da sociedade, ou 

seja, é preciso ser relevante, é 

preciso estar no contexto do 

mercado e tem que existir ação.

0 7Fonte: https://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2018/resumos/R63-0172-1.pdf



Como ele influencia os 

consumidores?

Quando uma marca resolve se posicionar frente a uma questão 
social, ela mostra que não tem problemas em ser vulnerável e lidar 
com as críticas que pode receber, entretanto, pode agradar muitas 
pessoas que se identificam com aquela causa.

Isso pode gerar um grande reconhecimento no público, que passa a 
se espelhar na marca e passa a ter confiança sobre os produtos 
comercializados.

0 8



Âmbito Global

O termo “Marketing de Causa” 
teve início em 1983, quando a 
American Express auxiliou a 
reforma da Estátua da Liberdade 
nos Estados Unidos, campanha 
que reverteu 0,01U$ a cada 
transação e U$1,00 a cada nova 
emissão de cartão, para a reforma 
da estátua” (CashMe). 

No mesmo ano, Carol Cone, que 
ficou mais conhecida como a 
"mãe do marketing de causa" 
também criou sua primeira 
campanha com a Rockford 
Shoes.

O site de Carol (carolconeonpurpose.com) conta um 
pouco mais sobre ela: 

"Em seu trabalho, ela continuamente traz grandes 
ideias inovadoras e duradouras aos clientes para 
construir seus negócios e impactos sociais. No início 
de sua carreira, Cone lançou o movimento de 
caminhada com a Rockport como líder, que fez a 
empresa crescer três vezes no período de 4 anos e 
levou à sua aquisição pela Reebok. Ela criou a Avon 
Breast Cancer Crusade (campanha ligada ao câncer 
de mama), que cresceu para 50 países ao redor do 
mundo e arrecadou US$ 1 bilhão. Para a PNC Financial 
Services, ela identificou a educação infantil como 
uma questão chave alinhada, que a empresa apoia há 
mais de 15 anos, unindo-a a parceiros sem fins 
lucrativos, incluindo Head Start, Sesame, Donors 
Choose e dezenas de doadores locais para avançar 
nessa questão crítica" 0 9Fonte: https://www.carolconeonpurpose.com/



Como mostra o Selfish 
Giving, que é um projeto do 
palestrante e escritor Joe 
Waters, que trabalha 
ajudando empresas a terem 
relações de "Win Win" (em 
que os dois lados ganham) 
realizando campanhas que 
tem como objetivo mudar o 
mundo e ainda aumentar os 
lucros.

1 0

Em 2005, o marketing de causa passou a 
marca de 1 bilhão de dólares.

Em 2013 este tipo de marketing chega a 
países emergentes como China, Índia e 
Brasil.

Em poucas palavras, Joe Waters resume 
o marketing de causa como:

 "Uma parceria entre uma organização 
sem fins lucrativos e outra com fins 
lucrativos para ganhos mútuos"

Desde então, este “tipo” de marketing 
vem sendo utilizado por diversas 
empresas mundo à fora, com objetivos 
claros e que remetem o cliente aos 
valores da empresa, com o objetivo de 
ter os mesmos alinhados aos valores de 
seus clientes. 

Fonte: https://www.selfishgiving.com/blog/short-history-cause-marketing



Dados sobre o marketing de causa ao redor do mundo:

Como mostram os gráficos do artigo “Consumer Culture Report” da 
5W Public Relations, 83% dos respondentes de 18 a 34 anos, dizem 
ser importante para eles que a empresa em que eles compram 
esteja alinhada com seus valores.

Mais de 50% dos respondentes de todas as idades, dizem já ter 
boicotado uma companhia que já haviam comprado antes por 
causa do posicionamento da marca sobre algum assunto.
62% dos entrevistados de 18 a 34 anos dizem gostar de comprar 
produtos que demonstrem sua ideologia social, política e crenças.

Âmbito Global

1 1Fonte: https://www.5wpr.com/new/research/consumer-culture-report/



Além de apenas se importarem com estes 

assuntos, consumidores ao redor do mundo 

também alegam estarem dispostos a pagar mais 

por produtos que se alinham aos seus valores. 

A pesquisa realizada pela Global Web Index, teve 

uma base de respostas de 38.307 usuários globais 

da internet nascidos em 1998 a 2004, 66.243 

nascidos de 1984 a 1997, 59.803 nascidos em 1965 

até 1983 e 14.866 de 1956 a 1964. 

Este estudo constatou que o percentual de 

pessoas que preferem comprar de lojas locais ou 

independentes, beira os 50% 

(independentemente da idade), mas ao mesmo 

tempo, mais de 57% destes respondentes, estão 

dispostos a pagar mais por produtos que sejam 

“amigos da natureza”.
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1 2Fonte: https://www.gwi.com/reports



Outro estudo mostrou que 40% dos consumidores se consideram 
compradores “orientados por valor”. Ou seja, "impulsionados pelo 
propósito, não pelo preço.” Cita o autor Adam Heltzman no site 
"highervisibility.com"

Os consumidores, no âmbito global, tendem a serem mais leais a marcas 
que se alinham aos seus valores, como mostra o resultado da pesquisa 
“The State of Brand Loyalty 2021: Global Consumer Survey” de Aliza 
Polkes, em que 84,3% disseram estar mais inclinados a serem leais a 
marcas com estas características.

1 3

40%

84,3%

Fonte: https://www.highervisibility.com/



Como exemplos do marketing de causa 
internacional e focados na indústria 
alimentícia, podemos destacar a 
famosa marca de sorvetes "Ben & 
Jerry's", que resolveu se posicionar 
após o ataque ao capitólio dos Estados 
Unidos, por meio de 8 postagens na 
rede social "Twitter", a publicação em 
questão, que se posicionava contra o 
ataque e seus causadores, teve mais 
de 109.000 compartilhamentos e 
500.000 curtidas, número este 
completamente surreal até mesmo 
com campanhas pagas, tendo em vista 
o número de seguidores da empresa 
na rede, que seria de 500.000 
também, sem contar com uma 
quantidade enorme de comentários 
declarando total apoio à marca e 
lealdade para a vida toda.

A marca chegou a lançar 
também, um novo sabor 
chamado "Pecan Resist", 
em celebração ao ativistas 
estadunidenses.

Vale ressaltar que este tipo 
de posicionamento também 
pode ser perigoso, a partir 
do momento que leva a 
empresa a tomar um lado 
sobre uma situação que 
pode ter consumidores de 
ambas as opiniões, a favor 
ou contra."

1 01 4Fonte: https://www.b9.com.br/98786/nos-estados-unidos-ben-jerrys-cria-sabor-resistencia-para-celebrar-ativismo-contra-a-opressao/



Como mostra o site "Phin for Good", as 
empresas tendem a agir de 4 maneiras 
principais quando se trata de marketing de 
causa, sendo elas: 

Silêncio: Ignorando o problema 
completamente.

"Da boca pra fora": Adicionando  aos seus 
conteúdos slogans e hashtags de defesa à 
causas, apenas falando sobre o apoio.

Gestos externos: Fazer gestos simbólicos para 
doar ou apoiar de alguma forma a causa, mas 
não seguir dentro de sua própria organização.

Posicionamento ativo: Ser aliados genuínos e 
consistentes e demonstrar isso por meio de 
declarações e ações significativas.

Ou seja, existem várias formas de lidar com 
este caso, o que mostra que as empresas, 
mesmo que decidam por não acatar o 
marketing de causa, precisam pensar em 
como lidar com ele (mesmo que seja 
ignorando completamente), demonstrando 
sua importância mais ainda. 

1 5Fonte: https://app.phinforgood.com/stories/cause-marketing-statistics



Como a pesquisa realizada pela empresa Mckinsey mostra: "85% dos 
brasileiros experimentaram novas marcas em busca de melhor valor, o 
que indica menor propensão à fidelidade com as marcas. Por outro lado, 
52% dos consumidores afirmam que priorizaram fazer compras em 
lojas que eles conhecem o proprietário ou funcionários durante a 
pandemia. E também que estão atentos a como as empresas lidam com 
sustentabilidade e ações sociais."

85%

O  s i t e  " M e d i a t o o l k i t "  t a m b é m  r e s s a l t a  e m  u m a  
p e s q u i s a  q u e  7 0 %  d o s  c o n s u m i d o r e s  g o s t a r i a  d e  
s a b e r  c o m o  u m a  m a r c a  s e  c o m p o r t a  e m  r e l a ç ã o  

a  q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s  e  s o c i a i s .

1 6Fonte: https://www.mediatoolkit.com/blog/everything-you-wanted-to-know-about-cause-marketing/



77%

Outra pesquisa realizada pela empresária Renata Chemin, no Blog do 

Polen, avalia que mais de 100 e-commerces que utilizam marketing 

de causa, possuem uma diminuição de até 20% no abandono de 

carrinho e uma média de 30% de aumento de conversão de vendas.

Segundo o “Estudo marketing relacionado à 

causa 2019”, realizado pelo IPSOS (Instituto de 

Pesquisa e Inteligência de Mercado), 77% dos 

consumidores no Brasil acreditam que as 

marcas contribuem para a transformação 

social, e uma média igual de consumidores 

gostaria que mais marcas apoiassem as 

causas.

20% 30%

Âmbito Nacional

1 7Fonte: https://www.ipsos.com/pt-br/estudo-marketing-relacionado-causa-
2019#:~:text=Segundo%20o%20estudo%2C%2077%25%20dos,para%20as%20transforma%C3%A7%C3%B5es%20da%20sociedade.



Desde a sua fundação, o IBRF tem implantado 

alguns principais programas nos municípios nos 

quais a BRF faz parte. Em cada unidade existe um 

Comitê de Desenvolvimento Local, formado por 

colaboradores.

 

O objetivo é analisar as oportunidades e 

prioridades junto à comunidade para gerenciar 

todas as ações de investimento social nas cidades

com o apoio do Instituto BRF. 

Um exemplo de uma grande empresa brasileira que 

atua de forma a contribuir à sociedade, seria a BRF 

com o Instituto BRF.

1 8

O intuito é transformar a vida de pessoas e 

comunidades nos lugares onde a companhia está 

presente. 

Fonte: https://www.brf-global.com/sustentabilidade/comunidade/instituto-brf/
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O IBRF criou um site somente para as pessoas que tem interesse em 

se voluntariar, poderem participar livremente das ações propostas. 

Isso mostra ao público como a empresa está comprometida em se 

envolver naquilo que propõe.

Através do site "https://www.institutobrf.com/pt/acoes-voluntarias"

é possível visualizar todas as ações voluntárias que estão disponíveis no 

momento, o local de cada uma e para qual meio social ela será 

destinada. 

1 9Fonte: https://www.institutobrf.com/pt/acoes-voluntarias



Foi realizado um breve questionamento através do Linkedin com a 

Gabriella Camata, Analista de Marketing na marca Sadia (BRF).

2 0

Ao ser questionada sobre qual seria sua visão sobre o 

Marketing de Causa na Indústria Alimentícia, 

Gabriella respondeu:

E sobre quais causas seriam mais relevantes no 

momento:

Linkedin Gabriella: https://www.linkedin.com/in/gabriella-camata



Exemplos de 
Marketing de Causa 
na Indústria 
Alimentícia
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A marca de salgadinhos fez uma campanha visando 

apoiar a causa LGBTI+, criando uma página em seu site, 

que explica mais sobre os objetivos da campanha, 

produzindo uma embalagem colorida e até mesmo os 

salgadinhos triangulares característicos com as cores 

do arco-íris. No site, a empresa explicita inclusive que 

apoia a causa ativamente desde 2017.

2 2Fonte: https://rainbow.doritos.com.br/



Como parte da comemoração de 100 

anos no Brasil, a Leite Moça (marca de 

leite condensado da Nestlé), em junho 

de 2021, cedeu o espaço das suas latas, 

ocupado pela foto da camponesa nas 

embalagens, para contar a história de 

seis mulheres brasileiras que foram 

impactadas pela marca ao longo de sua 

história. 

A marca também escolheu 100 histórias 

de mulheres brasileiras para

homenagear em suas redes sociais. 

2 3Fonte: https://gkpb.com.br/67497/leite-moca-latas-personagens-reais/

https://gkpb.com.br/tag/leite-moca
https://gkpb.com.br/tag/nestle/


Ambev, a marca fabricante de bebidas, fez o lançamento 

da chamada "Água Ama”. Essa campanha consiste na 

venda da água, em que 100% do lucro é destinado para 

projetos de acesso à água potável, esta ação, em menos 

de um ano de lançamento obteve 1 milhão de reais em 

arrecadação, o valor atual (setembro de 2022), 

disponível no site da Ambev para acompanhamento, já

passa de 9 milhões de reais.

água pra você.
água pra todos.

2 4Fonte: https://www.ambev.com.br/ama



A campanha “Mc Dia Feliz”, da rede de fast food 
McDonald’s, em determinado dia do ano, reverte as 
vendas do sanduíche Big Mac em doações à instituições 
que possuem como causa, o câncer infantojuvenil e a 
melhoria da qualidade de vida de tais crianças.  

Com 30 anos de campanha a empresa já conseguiu 
arrecadar mais de R$260 milhões e ajuda diversas 
instituições de apoio e luta contra o câncer de crianças e 
adolescentes. 

2 5Fonte: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz
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Em 2020, principalmente devido a repercussão e revolta do caso de 

racismo envolvendo a morte do norte-americano George Floyd, Marcus 

J. Baskerville, proprietário de uma cervejaria texana "Weathered Souls", 

lançou uma nova embalagem de suas cervejas em apoio ao movimento 

Black Lives Matter.

Além da mudança de embalagem, a cervejaria comprometeu-se com a 

doação de 100% do valor arrecadado de suas vendas à projetos 

focados na promoção da equidade racial.

Fonte: https://forbes.com.br/forbesesg/2021/07/muito-alem-da-aparencia-8-marcas-que-emprestaram-suas-embalagens-para-apoiar-causas-sociais/#foto3
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Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a 

Hersheys mudou durante o mês inteiro suas embalagens 

para a campanha "HERSHE" "SHE DREAMS" e "HER DREAM".

As embalagens apresentaram os trabalhos artísticos de oito 

mulheres, em diversas expressões, e traz os seus talentos 

como forma de alcançar os sonhos, trazendo visibilidade à 

essa questão.

Fonte: https://forbes.com.br/forbesesg/2021/07/muito-alem-da-aparencia-8-marcas-que-emprestaram-suas-embalagens-para-apoiar-causas-sociais/#foto3



Em agosto de 2022, a Passatempo lançou o alfabeto em 

Libras no desenho de suas bolachas, além de criarem em seu 

site, jogos e atividades sobre a Língua Brasileira de Sinais. Isso 

incentiva a inclusão 

2 8
Fonte: https://unintese.com.br/blog/nestle-lanca-bolacha-passatempo-em-libras-por-tempo-limitado



As tendências no 
Marketing de Causa 

na Indústria 
Alimentícia
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 SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE: Para saber se a sustentabilidade era um fator 
considerável nas decisões de compras dos consumidores, a Pesquisa 
Anual de Alimentos e Saúde da Fundação (IFIC), em 2019, aplicaram 
uma pesquisa onde constatou-se que "63% dos respondentes 
afirmaram que é difícil saber se as escolhas alimentares que fazem, 
são ambientalmente sustentáveis."
 
Entre esse grupo, "quase dois terços (63%) afirmaram que a 
sustentabilidade ambiental teria uma maior influência em suas 
escolhas se fosse mais fácil saber a origem dos alimentos."
Através da pesquisa, foi possível concluir que o tema 
"sustentabilidade" vem ganhando forças ao passar dos anos, pois as 
pessoas estão ficando mais conscientes sobre os cuidados que se 
deve ter com a natureza. Não é à toa que muitas empresas vem 
abordando esse tema sempre que possível.
 

3 0Fonte: https://www.agrconsultores.com.br/news/tendencias-2020-sustentabilidade-nao-e-apenas-um- 
chavao/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Pesquisa%20de%20Alimentos%20e%20Sa%C3%BAde%20de,se%20fosse%20mais%20f%C3%A1cil%20saber



 COMBATE À FOME

COMBATE À FOME: Já outra pesquisa realizada em 2021 
pela Opinion Box e divulgada pela eMarketer, mostra 
que 58% dos entrevistados brasileiros, consideram que as 
marcas devem apoiar o combate à fome e à pobreza. 

3 1Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/patrocinado/zmes/2021/12/07/46-dos-consumidores-esperam-impacto-social-da-sua-marca.html



 LGBTQIA+

LGBTQIA+: Muitas empresas do ramo alimentício vem se mostrando a 
favor de causas sociais sobre a comunidade LGBTQIA+, criando 
propagandas, sites e pautas relacionadas somente a este assunto. 

 Como afirma o site "Marcas Mais", em uma pesquisa realizada pela 
plataforma TWITTER no Brasil, "68% das pessoas afirmaram que 
acreditam que a apresentação de histórias e pessoas reais na 
publicidade é uma forma mais interessante de marcas abordarem a 
questão da inclusão e representatividade de gênero."
Além disso, esta mesma pesquisa relata que 75% do público LGBTQIA+ 
no país, se sente mais positivo em relação às marcas que se alinham 
com princípios específicos da comunidade, como a Parada do 
Orgulho LGBT, e acredita que as empresas devem incluir pessoas 
LGBTQIA+ no desenvolvimento e marketing de produtos.

 3 2Fonte: https://gkpb.com.br/68152/publico-lgbtqia-twitter/



PESQUISA COM
CONSUMIDORES

Para entender melhor a visão das pessoas sobre este assunto,

realizamos uma pesquisa quantitativa, que obteve 80

respondentes (amostragem não probabilística por

conveniência) , de diferentes faixas etárias, classes sociais e 

 etnias. 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário com 20

perguntas, envolvendo fatores demográficos e visando

principalmente entender e mensurar a opinião dos

respondentes sobre o assunto, por meio de escalas tipo Likert.

O questionário foi distribuído por meio de links em redes

sociais, como stories do Instagram, grupos no WhatsApp e

grupos de pesquisa no Facebook.

3 3



Resultados
O posicionamento da marca sobre causas sociais pode influenciar

a decisão de compra dos consumidores, ultrapassando as

propagandas, mas ainda sendo menos importante que outros

pontos como qualidade, preço e etc.

Cerca de 40% dos respondentes já compraram produtos pelo

posicionamento sobre causas da marca.

Perguntados sobre a visão sobre marcas que se posicionam, com

uma escala de 1 a 5, sendo 1 = Extremamente ruim e 5 =

Extremamente boa, a média de respostas ficou em 4,11, mostrando

uma visão muito boa sobre essas marcas.

      Os respondentes avaliaram cada um dos pontos numa escala de 1 a

5, sendo 1 = Sem importância e 5 = Muito importante.

     O posicionamento sobre causas obteve uma média de 2,87,

mostrando ser moderadamente importante, obtendo média maior

que as propagandas (2,60) e menor que outros fatores (qualidade =

4,53, preço = 3,99 e embalagem = 3,21).

3 4



Resultados
Também em uma escala de 1 a 5, sendo 1 = Definitivamente não e 5 = 

Definitivamente sim, os respondentes tiveram uma média de 3,04 

quando perguntados se confiam mais em marcas que se 

posicionam, demonstrando uma resposta positiva, porém não muito 

evidente.

Numa escala que ia de 1 a 5, sendo 1 = Nada importante e 5 = Muito 

importante. Os entrevistados demonstraram não se importar muito 

com o posicionamento da marca no sentido de pagar mais caro 

pelo produto de uma marca que apoia (média de 2,97, 

demonstrando um equilíbrio, porém sem muita importância), trocar

de marca pela falta de apoio (média de 2,90) ou até mesmo 

começar a comprar de uma marca desconhecida apenas pelo apoio 

à causas (média de 2,56).

Alguns comentários deixados pelos respondentes sobre o tema da 

pesquisa:

"Nós como consumidores, temos também nossa parcela de 

comprometimento sobre as causas sociais, então devemos 

sim,comprar de empresa que tem responsabilidade social"

"Acho interessante e positivo marcas apoiando causas sociais. Mas 

isso não interfere na minha escolha. Eu escolho o alimento ou 

bebida adequado ao meu gosto."

"Essa questão de posicionamento me lembra notícias que vi hoje 

no LinkedIn, onde a Arezzo&Co lançou uma coleção com estampas 

que ressaltam cores características da África, mas colocou a Jade 

Picon como "garota propaganda", totalmente incoerente com a 

representatividade de homens e mulheres pretos."

3 5



Guia de boas práticas do 
Marketing de Causa para 
empresas do ramo alimentício

2022

3 6



Introdução

Pesquisar e entender mais sobre o marketing de 
causa, pode ser intrigante, empolgante e importante, 
mas, o que realmente vale a pena fazer no caso 
específico de empresas da indústria alimentícia? 

Este questionamento pode ter vindo à sua mente no 
primeiro momento e é por isso que este guia rápido 
de boas práticas pode te ajudar na hora de entender 
como este tipo de marketing pode aparecer no seu 
negócio, independente do tamanho dele.

Lembrando que estes pontos tem como base os dados 
presentes no mercado e abordados nesta pesquisa, 
mas cada empresa pode ter a sua forma própria de se 
posicionar e estratégias que funcionam para si.
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Conheça sua 
marca.

Por onde 
começar?

Para começar a adentrar no 
marketing e posicionamento 
sobre causas sociais, é importante 
saber o tamanho de sua marca, 
quem são seus consumidores e o 
quanto eles se importam com tal 
posicionamento social.

O marketing de causa é um 
bônus, ou seja, ele influencia 
positivamente as pessoas? Sim! 
Mas é recomendável que a sua 
marca já seja conhecida pelas
pessoas para as quais você vai 
direcionar o marketing de causa.

Foque em ter uma marca forte e 
autêntica, que entregue 
produtos de qualidade, para 
depois, começar a abordar causas, 
fidelizar ainda mais seus clientes 
e melhorar a visão dos novos que 
irão chegar.

01

3 8



Conheça seu 
público alvo e 
seus clientes.

Conhecer seus 
clientes02

É evidente que para as suas ações de 
marketing funcionarem, você precisa 
falar diretamente com as pessoas 
que estão dispostas a comprar de
sua marca e que se importam com 
ela. 
Por isso,  estude os seus 
consumidores, verifique as faixas 
etárias, classes sociais, pontos de 
venda e tenha uma comunicação 
efetiva.

Um dos pontos mais importantes do 
apoio à causas por parte de empresas 
é a identificação de seus clientes com 
as mesmas. 

Por isso, busque conhecer seus 
consumidores e entender quais são 
as causas importantes para eles.
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Seja coerente 
com seu 

posicionamento 
social.

Coerência03

Seja coerente! Este também é um 
ponto crucial quando se fala de 
posicionamento. 

Sua empresa precisa ser coerente 
com as causas que pretende apoiar. 
Por isso, além de conhecer o seu 
público, você precisa identificar qual 
é o posicionamento de mercado da 
sua marca. 

Pode ser muito prejudicial para uma 
marca se posicionar sobre um 
assunto que divide opiniões e que 
muitas vezes não tem nenhuma 
ligação com o produto vendido.
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Esteja de acordo 
com a causa 
que pretende 

apoiar e a 
inclua em seus 

processos. 

Discurso x Prática
"Causewashing"04

Tenha lógica entre o seu discurso e 
a sua prática!  É necessário entender 
o que a sua empresa efetivamente 
faz pela causa sobre a qual ela vai 
se posicionar. 

O pior cenário possível, é uma 
companhia se posicionar sobre 
alguma causa social e não aplicar 
este posicionamento para si mesma, 
seus processos e sua ideologia. 

Não se posicione sobre causas que 
a sua empresa não apoia e não 
pratica em sua essência, com a 
facilidade de acesso à informação e 
fácil repercussão nos tempos atuais, 
este tipo de caso sempre acaba 
vindo à tona e isso pode "queimar" a 
imagem da empresa.
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Fazer parcerias 
que agreguem à 

sociedade e à 
empresa. 

Fazer parcerias05

Fazer parcerias com instituições, 
influenciadores ligados à questão, 
ou até mesmo ajudar diretamente 
pessoas relacionadas à causa social 
em que a empresa está atuando no 
momento, pode ser muito 
benéfico.

Isso demonstra o interesse da 
empresa em contribuir 
socialmente, além de receber mais 
reconhecimento por parte do 
público alvo, através de 
propagandas das próprias 
instituições, motivando o 
consumidor quando vê outras 
pessoas já engajadas na causa e 
vendo as pessoas que foram 
beneficiadas.
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Tendências a 
serem 

consideradas.

Tendências 
recomendadas no 

Marketing de Causa
06

1° - Sustentabilidade: No cenário de 
mercado atual, é evidente que o 
tema sustentabilidade vem 
ganhando forças. 
Grandes empresas tem como seu 
objetivo, viabilizar seus produtos de 
forma a torná-los mais sustentáveis, 
agradando não somente ao meio 
ambiente, mas a sociedade no 
geral.

4 3



Tendências a 
serem 

consideradas.
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3° - Causa LGBTQIA+: Essa questão 
é defendida por muitas marcas.

Existem vários exemplos de 
empresas do ramo alimentício que 
defendem essa questão e possuem 
grande influência. Muitas fizeram e 
continuam fazendo ações para 
combater o preconceito contra 
esse público, como por exemplo: 
Doritos, Skol, Burger King, 
Trident...

2° - Combate à fome: Cada vez mais 
vemos o mundo envolvido em 
questões ao combate à fome. 

Principalmente muitas empresas do 
ramo alimentício, buscam locais que 
apoiam pessoas carentes para fazer 
doações em prol da sociedade, 
tornando visível seu apoio à causa.



Avaliar se a 
empresa tem 

recursos 
suficientes para 

apoiar 
determinada 

causa. 

Será que vale a pena 
se posicionar?

07

A resposta é clichê , mas  precisa ser 
dada: depende!

Podemos dizer que há um impacto 
positivo de marcas que se 
posicionam na visão de seus 
clientes. 

Este tipo de posicionamento é uma 
tendência de mercado que ainda 
pode ser impulsionada com o passar 
dos anos, tendo em vista que hoje 
em dia já existem muitos 
consumidores que estão exigindo 
posicionamentos das marcas que 
consomem. 
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Avaliar riscos 
eminentes e ter 

uma estratégia de 
gerenciamento de 

crise.

Avaliar os riscos 
eminentes08

Vale a pena avaliar os riscos
eminentes. 

Existem pontos mais importantes
para o desenvolvimento de uma
marca e a visão dela para com os seus
clientes, por isso, a empresa deve
colocar na balança se tem o que é
necessário para começar a trabalhar
com este tipo de abordagem ou se é
melhor simplesmente se abster e
seguir fazendo um bom trabalho em
todas as outras partes. 

Os riscos são grandes, sempre
haverão clientes que concordam com
o posicionamento, clientes que não se
importam e clientes que não
concordam, e aí, é trabalho da marca
avaliar os riscos e garantir que a maior
parte do público alvo concorde com
seus ideais.

Saber se portar se algo der errado, é
muito importante a empresa saber
como reagir se houver algum
problema e para isso, é interessante
que seja montada uma equipe de
gerenciamento de risco, para estudar
mais a fundo este assunto e saber
como se posicionar caso tenha
problemas. 4 6



O marketing e suas estratégias estão e 
sempre estiveram em constante 
mudança e para se manter relevante no 
mercado, ser bem visto por seus clientes 
e até mesmo aumentar seus lucros, 
empresas precisam se atualizar e estar 
presentes ativamente nas mudanças 
que o mercado impõe. 

Com este estudo, pudemos entender 
como o marketing de causa é visto pela 
sociedade atualmente, seus impactos e 
peculiaridades, porém, é importante se 
manter atento com as mudanças, que 
podem e vão acontecer a qualquer 
momento.

CONCLUSÃO
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Durante a confecção deste relatório, 
pudemos observar nossa análise de 
tendência vindo à tona, quando vimos 
uma nova campanha da marca de 
cerveja Corona, da Ambev, que diz que 
para cada garrafa de corona comprada, 
eles reciclarão uma garrafa de plástico. 
Pesquisando mais a fundo, 
descobrimos que esta iniciativa 
começou no dia 08/06/2022, dia 
mundial dos oceanos, campanha que 
representa muito bem esta tendência.

Este exemplo é um em muitos que 
começaram recentemente e que ainda vão 
começar nos próximos anos, o mundo 
muda cada vez mais e os consumidores 
ficam cada vez mais exigentes 
consequentemente, fazendo com que 
empresas tenham que se moldar e inovar 
para continuarem no auge.
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A adoção de causas sociais tem muito 
impacto na visão dos consumidores sobre a 
marca, podendo ter alterações muito 
relevantes dependendo do posicionamento 
da marca, positivamente ou negativamente.

Uma das tendências percebidas, seria a 
busca de um propósito dos consumidores e 
em suas defesas à causas sociais, o que 
demonstrou que uma marca tem poder de 
influenciar pessoas a pensar diferente e 
clientes a serem mais leais a uma marca por 
se alinharem aos seus princípios.  

Empresas do ramo alimentício podem ter 
ganhos ou perdas financeiras com a adoção 
do marketing de causa, dependendo de sua 
estratégia, posicionamentos e alinhamento 
destes pontos com seus consumidores. 

Consumidores tendem a se envolver e 
serem leais a marcas que apoiam causas 
que se alinham aos seus princípios, ou seja, 
uma marca que se posiciona junto com as 
"dores" de seus clientes, tende a ter uma 
relação de mais lealdade com os mesmos.

Com o mercado cada vez mais complexo, 
concorrido, consumidores mais exigentes e com 
mais acesso à informação, as empresas 
precisam se diferenciar e demonstrar o seu 
valor. Essa demonstração vai muito além de 
apenas os benefícios do produto, preço e entre 
outros, vai do relacionamento da marca com 
seus funcionários, clientes e a diferença que a 
mesma faz na sociedade e no mundo com seus 
valores e ações.

Objetivos específicos respondidos:
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O tema descrito neste trabalho é de alta
complexidade, tendo em vista que leva em
consideração entender como as pessoas
pensam e se comportam sobre um
determinado assunto, por isso, seria
interessante investigar mais a fundo a real
visão de um maior número de consumidores
desta indústria, com um maior alcance de
faixas etárias, classes sociais e crenças.

Para estudos futuros, é possível sugerir uma
abordagem mais profunda em causas que são
mais aceitas para cada tipo de insumo,
sabendo que dependendo da marca e do
produto, seus consumidores variam e podem
pensar diferente do contexto geral do
marketing de causa da indústria alimentícia.

Esta tendência estará muito presente no
contexto futuro do marketing e sua
complexidade pode causar problemas para
algumas empresas, por isso seria importante a
realização de um maior número de pesquisas e
estudos otimizados sobre o tema.

"Existem 3 tipos de pessoas, as que fazem
acontecer, as que ficam vendo acontecer e as
que se perguntam "o que aconteceu?"" - Philip
Kotler
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