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RESUMO
O presente trabalho de pesquisa objetivou uma análise dos preços das ações de
empresas com base em práticas promovidas pelas mesmas através do Cause Related
Marketing (CRM). Buscou-se uma correlação entre a imagem da empresa e seus
resultados financeiros calculados pelo valor de suas ações na BMF Bovespa,
evidenciando a importância das organizações de se comprometerem com causas
sociais e ambientais. Para explicar isso, foram escolhidas oito empresas com ações
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e com diferentes reputações dentro de
uma pesquisa feita com relatórios divulgados por instituições ligadas a
responsabilidade socioambiental e de notícias provenientes da mídia. Foi realizado um
levantamento de dados secundários através da revisão de literatura e de pesquisa
documental na busca de informações e ocorrências relativas a cada organização. Após
a pesquisa teórica, foi feito um cruzamento dessas informações com o preço das ações
de cada empresa ao longo do tempo, a fim verificar possíveis aspectos de variabilidade.
Concluiu-se que há relação entre os fatos evidenciados pela mídia e o preço das ações
das empresas envolvidas, entretanto, não foram encontradas conexões diretas entre
um comportamento responsável linear e constante e a variação dos preços, tanto nos
casos positivos, de forte atuação em prol de causas socioambientais quanto nos casos
em que a responsabilidade perante a sociedade é ignorada.
Palavras-chave: CRM – Cause Related Marketing, comportamento do consumidor,
finanças comportamentais, empresas sustentáveis.
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ABSTRACT
The present research aimed at analyzing the prices of companies' stocks based on
practices promoted by them through Cause Related Marketing (CRM). A correlation
was sought between the company's image and its financial results calculated by the
value of its shares in BMF Bovespa, evidencing the importance of organizations to
commit themselves to social and environmental causes. In order to understand it, eight
companies with shares traded on the São Paulo Stock Exchange and with different
reputations were chosen from a survey conducted with reports published by
institutions linked to socio-environmental responsibility and media coverage. A
secondary survey concerning the story of the organization, its general information and
facts was done. After the theoretical research, this information was crossed with the
asset prices over time to try to verify any aspect of variability. The conclusion was that
there is a relation between the facts presented by the media and the changes in the
asset prices. However, no direct connection was found between the variation in the
asset prices and a constant responsible behavior of the companies.
Keywords: CRM – Cause Related Marketing, Consumer behavior, sustainable
companies, financial behaviour.

INTRODUÇÃO
A imagem de uma empresa, definida por SCHIFFMAN e KANUK (2000, p. 129)
como “o conjunto de associações ligadas à marca que os consumidores têm na
memória”, costuma persistir durante longo tempo. Essas imagens em geral revelam
forte carga emocional capaz de criar vínculos com o cliente ou, no extremo oposto,
afastá-lo (KOTLER, 1997, p. 175). Ou seja, as empresas buscam se diferenciar para
conquistar ou manter seus clientes e o fazem através de investimentos em sua imagem.
Nesse contexto, cresce a importância da reputação das organizações, explicada por
Roberts e Dowling (2002, p. 1078) como os atributos organizacionais, criados ao longo
do tempo, que refletem o modo pelo qual os stakeholders veem a empresa como uma
boa cidadã corporativa. Ela é construída nos benefícios fundamentais de uma empresa,
produto ou serviço e na afinidade e percepções que os stakeholders têm sobre ela
(ADKINS, 1999, p. 3).
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Derivando desse conceito, pode vir a surgir um vínculo emocional do indivíduo
com a empresa, uma identificação que promove a predisposição favorável a ela: os
funcionários se sentem orgulhosos de fazer parte dela, os clientes criam laços se
tornando leais àquela marca e indicando-a a amigos, e outros stakeholders aproveitam
a oportunidade de estarem ligados a uma organização que é bem vista. Um dos meios
da empresa se tornar socialmente e ambientalmente responsável é através do Cause
Related Marketing que buscam mostrar à sociedade as ações realizadas por essa
organização e que valorizam as pessoas e o meio ambiente. A empresa deixa de ser
vista apenas como um um meio de geração de renda e passa a fazer parte dos órgãos
que se preocupam e trabalham pela melhoria da qualidade de vida tanto de seus
consumidores quanto de outros stakeholders e essa forma de agir melhora sua
reputação que pode vir a melhorar seus resultados financeiros (FARACHE et al., 2008).
Os mesmos autores (2008) realizaram uma pesquisa que tinha como objetivo entender
o vínculo emocional dos consumidores e suas percepções relativas ao marketing
relacionado a causas. Chegaram a conclusão que os consumidores têm percepção mais
positiva de organizações envoltas em caridade e boas causas, em relação a outras que
não o fazem. A criação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que
tem como missão: “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios
de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma
sociedade justa e sustentável.” (INSTITUTO ETHOS, 2016), é uma das evidências da
crescente demanda da sociedade por responsabilidade social por parte das
organizações.
Guedes (2000) define que a responsabilidade social empresarial, também
denominada corporativa, torna-se fator de avaliação e preferência para investidores.
Especialmente os investidores institucionais que operam nas grandes bolsas de valores.
Além disso, pesquisas revelam outra fonte de pressões sobre as empresas e
corporações: o consumidor, que prefere marcas vinculadas a obras admiráveis
(OLIVEIRA, 2006). Em outras palavras, a imagem das empresas que se preocupam e
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realizam ações sociais é valorizada, o que sugere certo grau de influência dessa
imagem em seus consumidores e outros stakeholders (FARACHE et al., 2008). Garcia
(1999, p. 2) fala da atenção que o tema responsabilidade social tem recebido quando
afirma que o acirramento da competição no mundo globalizado impulsiona as
empresas a investir em ações sociais em prol de atingir um diferencial perante seus
clientes e potenciais clientes. Considerando essa perspectiva, a presente pesquisa
considerou como foco a seguinte indagação: “Qual a influência da imagem
socioambiental das empresas no preço das ações de empresas negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo?”.
Com o crescente interesse da sociedade por temas relacionados às questões
sociais e ambientais, o presente estudo torna-se relevante do ponto de vista das
empresas e dos investidores. Os problemas de deterioração do meio ambiente e a
busca por um consumo socialmente responsável têm sido alvo de pesquisas tanto pelo
meio acadêmico quanto pela iniciativa empresarial. A responsabilidade socioambiental
tem ganhado cada vez mais importância no cenário corporativo e a imagem que uma
empresa tem perante seus consumidores tem se tornado alvo de preocupação das
organizações uma vez que isso pode se tornar um diferencial perante seus
concorrentes (ASHLEY, 2002). O consumidor/investidor, por sua vez, precisa estar
ciente das ações que as empresas realizam de forma a ser capaz de tomar suas decisões
de compra ou de investimentos baseados em fatos. Além disso, a veracidade que o
marketing transmite precisa ser verificada: suas ações devem ser genuínas, não apenas
mera obrigação legal ou ações superficiais especificamente preparadas para gerar
campanhas de publicidade (FIGUEIREDO, ABREU, LAS CASAS, 2009).

Cause Related Marketing (CRM)
As empresas hoje não estão apenas preocupadas em gerar grandes lucros para
seus acionistas; outras variáveis passaram a ter importância para o sucesso de uma
organização (FARACHE et al., 2008). A sociedade vem exigindo mais das empresas:
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motivação e satisfação dos colaboradores (antes chamados de funcionários) e a
reputação da empresa perante os stakeholders estão no centro das atenções dos
gerentes de alto nível. Questões como o cuidado com a comunidade e o meio
ambiente tem se tornado assuntos importantes também no meio corporativo,
aumentando os investimentos nessas áreas. Dentre as inovações criadas nesse
contexto, está o CRM – Cause Related Marketing que está paulatinamente buscando
seu espaço no mercado (PRINGLE & THOMPSON, 1999). O CRM é um conceito
relativamente novo e ainda não se consolidou no meio empresarial como algo
necessário para a sobrevivência das companhias. No entanto, devido ao crescimento
da preocupação das pessoas em relação às questões sociais e ambientais, muitas
empresas começaram a vincular seus produtos a uma série de causas populares
(YECHIAM, BARRON, EREV, & EREZ, 2002) pois entenderam a importância de ter uma
boa imagem perante a sociedade: suas vendas aumentam, os clientes se tornam mais
fieis e sua reputação, seu bem mais intangível, difícil de mensurar e replicar, é
fortalecida. O CRM é uma ferramenta que pretende unir os objetivos da empresa de
forma que os ganhos de curto prazo não sacrifiquem os de longo prazo, contribuindo
para a sustentabilidade da organização (FARACHE, PERKS, WANDERLEY & SOUSA
FILHO, 2008). Busca-se realizar ações de cooperação entre empresas que almejam uma
melhora de sua imagem perante a sociedade, causas sociais ou ambientais e as
instituições sem fins lucrativos que trabalham por essas causas. As empresas se
beneficiam através da melhora da sua reputação, do fortalecimento do seu
relacionamento com seus colaboradores e do aumento de suas receitas e lucro.
Enquanto isso, as instituições e as causas sociais/ambientais ganham apoio financeiro
e publicidade (ANDREASEN, 1996; WOOD, 1998). Segundo Adkins (1999). O CRM é
uma forma de parceria na qual são utilizadas as fontes já existentes do marketing para
apoiar causas relevantes enquanto a organização é fortalecida, gerando benefícios
mútuos.
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Mercado financeiro brasileiro
A definição de mercado, segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
abrange dezesseis itens, sendo um deles considerado o mais genérico e aplicável ao
tema desse trabalho: “4. Convenção de compra e venda”. Ou seja, é o encontro entre
os compradores e vendedores, ou entre os demandadores e os ofertantes, através do
qual são negociadas as mais diferentes e variadas mercadorias. Esse trabalho se refere
ao mercado no qual a principal mercadoria é o dinheiro (BM&F BOVESPA, 2016). O
mercado financeiro surgiu devido à necessidade de algumas pessoas/empresas
tomarem dinheiro emprestado enquanto outras, por não precisarem de uma
determinada quantia no momento, poderem emprestá-lo (WONNACOTT, 1994).
Obviamente, dentro da sociedade capitalista, essa, como qualquer outra transação,
gera custos e receitas para os envolvidos que, no caso, são baseados primordialmente
na taxa de juros, definida por Gotardelo (2010, p. 14) como a taxa que mede o custo
da unidade de capital em um determinado período ou “a remuneração dada a qualquer
título de capitalização, ou seja, pelo uso do capital empregado, ou pela aplicação do
capital em atividades produtivas, durante certo período e à uma determinada taxa”.
Para facilitar a captação e aplicação de recursos, temos no mundo moderno os bancos
e as corretoras de investimento que desempenham a função de intermediários
financeiros criando o mercado no qual tomadores e emprestadores realizam suas
operações (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2001). Obviamente que na atualidade os
mercados são extremamente complexos e com inúmeras fontes, tanto para fornecer
quanto para tomar dinheiro emprestado, entretanto é necessário que haja um
equilíbrio onde a quantia que está sendo ofertada seja igual àquela que está sendo
demandada: o mercado oscila em torno dessa taxa de juros de equilíbrio. O Sistema
Financeiro Brasileiro (SFB) é o conjunto de instrumentos, mecanismos e instituições
que foram criadas com o intuito de organizar, regulamentar e fiscalizar o mercado
financeiro nacional. Ele se divide em cinco ramos: monetário, de crédito, de capitais,
de derivativos e cambial. O foco desse trabalho está relacionado ao mercado de
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capitais, constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições
financeiras autorizadas. É aquele que: “[...] permite às empresas em geral captar
recursos de terceiros e, portanto, compartilhar os ganhos e os riscos” (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2016). Em outras palavras, é onde agentes deficitários, para nós
especificamente empresas de capital aberto ou fechado, captam recursos através da
venda ou emissão de títulos, que representam um direito do comprador perante essa
empresa. Mauboussin (DAMODARAN, 2012, prefácio) afirma que “as bolsas de valores
[...] permitem que se troque dinheiro de que não se precisa hoje por ações de uma
empresa, com base na expectativa de fluxos de caixa futuros, cujo valor deve aumentar
ao longo do tempo.” O preço que a empresa irá vender suas ações inicialmente
depende, essencialmente, do valor dessa empresa no futuro, como ela é percebida
hoje e quais as expectativas para ela no curto, médio e longo prazo. Com o passar do
tempo, esse número tende a variar influenciado não apenas pelo que chamamos de
valor presente, mas também pela economia, pela taxa de juros básica no país, pela
imagem da empresa perante os investidores, pela sociedade em geral e também por
especulação (BMF BOVESPA, 2016). Mauboussin (2012, p. 4) afirma que existem duas
formas de avaliar o preço da ação de uma empresa: a intrínseca, que define o valor de
um ativo pelos fluxos de caixa que se espera que sejam gerados durante sua vida útil,
o respectivo grau de incerteza atrelado a ele, e a relativa, que faz uso dos preços de
mercado de ativos semelhantes para estimar o seu próprio. Em geral, utilizam-se
ambas pois assim aumenta-se a probabilidade de acerto. Podemos também explicar a
primeira como uma análise fundamentalista que é o valor que o mercado acha justo
pagar por um determinado papel e que é justamente o quanto ele vai render ao
investidor ou o valor dos dividendos a serem pagos no final do período do exercício
(HAUGEN, 1999). Esse mercado é fortemente regulamentado e fiscalizado por
instituições criadas para tal: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores
do sistema. Os órgãos normativos definem as diretrizes gerais para o funcionamento
do SFB e é composto pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar
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(CNPC), sendo o primeiro, o órgão máximo do SFB e os outros dois responsáveis pelos
mercados de seguros, capitalização, previdência aberta e de fundos de pensão,
respectivamente. Já o Bacen (Banco Central do Brasil), a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc) são entidades supervisoras, cada uma
com uma função específica da sua área. Por último, temos os operadores do sistema
que tem como função primordial a realização de transferências de recursos entre os
agentes econômicos (BM&F Bovespa, 2016, p. 4). Se a empresa em algum momento
perceber que não é mais rentável ou necessário para ela manter suas ações em bolsa,
ela pode encerrar suas operações, recomprando todos os papeis que estão no
mercado e voltando a ser uma empresa de capital fechado.

Metodologia
Essa pesquisa pode ser classificada como aplicada, dado que é voltada à aquisição
de conhecimentos com vistas a aplicação em outras organizações. Quanto aos fins,
trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória porque apesar de já ser
possível encontrarmos literatura a respeito do tema, observa-se pouco conhecimento
acumulado e sistematizado sobre a influência do CRM no valor das ações de empresas.
A pesquisa pode ser considerada também como descritiva, uma vez que procurou
descrever as características de um determinado conjunto de empresas formado com
base em sua significativa reputação, boa ou ruim, no mercado. Quanto aos métodos
empregados, os pesquisadores fizeram uso de pesquisa bibliográfica, mas o cerne
envolveu uma pesquisa documental construída através de levantamentos junto ao
Mercado Financeiro, a respeito dos boletins e preços das ações dessas mesmas
empresas selecionadas em um sistema oferecido por um site de notícias e informações
financeiras, Bloomberg, na qual estão disponíveis essas informações para usuários
cadastrados.
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O universo da pesquisa envolve oito empresas com papéis negociados na Bolsa
de Valores de São Paulo há, no mínimo, quatro anos e meio, de maio de 2012 a outubro
de 2016. Não houve distinção de nacionalidade ou setor. Como a quantidade de dados
por empresa varia excessivamente, visto que só temos a informação do valor da ação
quando a empresa as lança no mercado (o que pode ter acontecido há 10 anos ou no
último mês), o período de tempo estudado teve que ser encurtado. As oito empresas
selecionados foram: Natura, Pão de Açúcar, Bradesco, Vale, Ambev, BRMalls, Petrobras
e BTG Pactual. O banco BTG Pactual foi a última dentre as empresas escolhidas a
realizar o IPO, apenas em abril de 2012. Optou-se por levantar organizações de
diferentes setores, de forma a contribuir de maneira mais abrangente possível, dentro
das limitações da pesquisa e minimizando qualquer viés relacionado a determinado
segmento. Entre as fontes consultadas para escolha das empresas, está o relatório
“Brasil Reputation Pulse 2016” do Reputation Institute, organização especializada em
pesquisa e consultoria com foco na reputação de seus clientes. Esse documento possui
uma lista das empresas de melhor reputação no Brasil de acordo com a opinião de
especialistas. Para eles, a maior parte do valor de mercado de uma empresa é
representada por seus ativos intangíveis, inclusive, sua reputação, refletindo a principal
preocupação dos seus conselhos administrativos. Essa afirmação reforçou a ideia desse
trabalho de pesquisa no sentido de encontrar alguma relação entre a reputação de
uma empresa e o preço de suas ações na Bolsa de Valores. Exemplos positivos de
eventos desse tipo são: o lançamento de uma campanha de marketing que mostre
como a organização valoriza a região ou regiões onde há fábricas. Já no lado positivo,
uma catástrofe ambiental, ou fenômeno equivalente. Dessa forma, eventos relevantes
relacionados com as empresas escolhidas foram elencados e organizados por data e
comparados com os gráficos dos preços das ações dessas mesmas empresas. Optouse também por organizações que estiveram eventualmente envolvidas em algum
escândalo ou tragédia durante o período estudado. O que se objetivou com isso foi
analisar a influência dessa ocorrência no preço da ação. Uma hipótese seria que
eventos desse tipo gerassem uma queda, o que confirmaria a ideia de que o investidor
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está preocupado com a forma como a empresa lida com o meio ambiente e a
sociedade. Já no caso de uma empresa com imagem positiva, normalmente é mais
difícil correlacionar eventos beneficentes dado que geralmente a mídia nacional
valoriza mais a notícia de um acidente do que a inauguração de uma fábrica
sustentável.

Análise dos Resultados
Nas tabelas 1 e 2 a seguir estão as informações gerais e financeiras de cada uma
das empresas analisadas:
Tabela 1. Dados gerais das empresas estudadas.
DADOS DAS EMPRESAS ESTUDADAS
QuantiAtivo Total
dade de
(3º trim.
colabora2016)*
dores

Receita
(3º trim.
2016)*

Receita
(3º trim.
2015)*

Idade da
empresa
(em anos)

Setor
(Bovespa)

Nome
do papel

C.N.P.J.

NATURA

Produtos de
Uso Pessoal

NATU3

71.673.990/0001-77

7 mil

7.947.714

5.617.952

5.566.577

47

PÃO DE
AÇÚCAR

Comércio
Varejista

PCAR3;
PCAR4

47.508.411/0001-56

135 mil

41.956.000

45.980.000

45.170.000

7

BRADESCO

Bancos,
Financeiros

BBDC3;
BBDC4

60.746.948/0001-12

80 mil

972.203.109

99.326.107

81.451.723

73

VALE

Mineração

VALE3;
VALE5

33.592.510/0001-54

190 mil

331.396.968

69.042.259

62.817.832

74

AMBEV

Consumo de
Bebidas

ABEV3

07.526.557/0001-00

35 mil

79.110.196

32.425.090

31.423.915

17

BR MALLS

Exploração
de Imóveis

BRML3

06.977.745/0001-91

300

20.317.172

615.461

649.962

10

Petróleo, Gás
e Biocombustíveis

PETR3;
PETR4

33.000.167/0001-01

249 mil

803.206.000 212.100.000 236.535.000

63

Bancos,
Financeiros

BPAC3;
BPAC5

30.306.294/0001-45

1500*

146.027.259

8

PETROBRAS
BTG
PACTUAL

7.050.664

11.914.976

*No Brasil.

Fonte: Site da BMF Bovespa. Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-avista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm Acesso em 20 de outubro de 2016.

Tabela 2. Dados financeiros das empresas estudadas.
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DADOS DE ATIVO E RECEITA DAS EMPRESAS*

RECEITA LÍQUIDA

ATIVO TOTAL

NATURA

PÃO DE
AÇÚCAR

BRADESCO

VALE

AMBEV

BR MALLS

PETROBRAS

BTG
PACTUAL

2010

3.221.900

29.932.700 635.081.100 214.662.100

**

10.569.800 519.970.000

**

2011

3.793.012

33.769.000 753.336.900 241.783.100

**

14.081.700 599.150.000

82.392.100

2012

5.375.379

35.396.200 844.401.800 266.921.700

**

17.904.900 677.716.300 124.425.700

2013

6.248.321

38.008.400 882.083.800 291.880.300

68.674.000

18.820.800 752.966.600 120.888.300

2014

7.200.083

45.500.000 978.703.200 309.415.500

72.143.200

19.860.600 793.375.000 157.712.100

2015

9.394.981

47.241.000 947.122.900 345.549.400

90.176.200

20.684.000 900.135.000 242.998.100

2010

5.136.700

32.091.700

63.301.500

83.225.000

**

546.400 213.273.700

**

2011

5.591.374

46.594.500

80.446.600 103.195.400

**

861.500 244.176.100

5.267.900

2012

6.345.669

50.924.500

78.684.700

93.511.500

**

1.123.600 281.379.500

8.067.800

2013

7.010.311

57.730.300

76.983.100 101.489.700

34.791.400

1.247.400 304.889.900

8.826.400

2014

7.408.422

65.525.000

94.339.700

88.274.600

38.079.800

1.324.700 337.260.000

11.626.500

2015

7.899.002

69.220.000 110.968.400

85.499.200

46.720.100

1.364.000 321.638.000

11.669.300

*Valores em milhares de reais

**Dados indisponíveis

Fonte: Site Econoinfo. Disponível em: www.econoinfo.com.br Acesso em 20 de outubro de 2016.

A Tabela 1 apresenta informações gerais das empresas estudadas, que serviram
como ponto de partida para essa pesquisa. A Tabela 2 apresenta dados derivados da
lista que a própria Bolsa de Valores divulga em seu site, como o setor, o nome dos
papeis negociados e sua relação com a receita. Registra-se que a quantidade de
funcionários e a idade da empresa foram encontrados nos relatórios das respetivas
organizações, podendo sofrer alguma defasagem para mais ou menos, uma vez que
esses números não são atualizados diariamente. De qualquer forma, eles passam uma
boa estimativa do porte da empresa e do tempo de existências delas, o que foi
suficiente do ponto de vista deste estudo. O ativo total compreende todos os bens e
direitos da entidade expressos em moeda: caixa, imóveis, veículos, equipamentos,
mercadorias e contas a receber, por exemplo. Enquanto a receita é a entrada de
elementos para o ativo, seja sob a forma de dinheiro, direitos a receber, juros sobre
depósitos bancários ou alugueis. A receita líquida engloba os itens citados deduzidos
de imposto (EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA, 1998).
A primeira empresa estudada foi a Natura que, dentro da amostra, foi a mais ativa
no sentido da preocupação com o meio ambiente através de políticas internas e
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parcerias com outras instituições. Também é bastante ativa no auxílio às populações
impactadas pela atividade da organização e aquelas que atuam como fornecedores
(INSTITUTO NATURA, 2016). Na revisão documental pesquisada, não foi encontrado
nenhum evento considerado alarmante a ponto de gerar algum efeito sobre o preço
de suas ações, ou seja, a atuação da Natura parece tender a linearidade, fazendo
sempre mais do que as regras ambientais sugerem e estando à frente de seus
concorrentes nesse sentido. Conforme o gráfico comparativo de evolução das ações
ao longo do tempo (Figura 1), as variações não foram bruscas e a queda nos preços
aconteceu a partir de meados de 2015 quando a atual crise político-econômica já
estava instalada no país. Os prêmios recebidos após 2012 não parecem ter causado
efeito no preço nas ações da empresa (NATU3), apesar de ser possível verificar o
aumento de sua receita líquida de 2015 para 2016 (Tabela 2). Sendo assim, não foi
possível encontrar nenhuma relação significativa entre as ações promovidas pela
empresa e o preço de suas ações na Bovespa.
A segunda empresa analisada foi o banco BTG Pactual, que teve seu principal
executivo preso no final do ano passado devido a um suposto envolvimento em um
escândalo de corrupção com políticos (O DIA, 2016). Apesar do executivo ter sido solto
algum tempo depois, o banco viu suas ações despencarem de forma abrupta após esse
evento (Figura 1). Muitos funcionários foram demitidos, a confraternização anual
cancelada e empresas do grupo vendidas. (JORNAL O DIA, 2016 e YAHOO FINANÇAS,
2016). Essa resposta direta à prisão de seu presidente, pode ter relação com o medo
dos investidores de ver diminuído seu capital devido à falência da empresa (JORNAL
G1, 2016). Porém também poderia ser explicada pelo fato das pessoas e outras
empresas não quererem estar vinculadas a uma organização que tem fama de apoiar
a corrupção. Em contrapartida, a empresa possui uma estratégia de sustentabilidade
focada em quatro pilares: regulatório, oportunidades de negócio, transparência e eco
eficiência, e uma gestão do risco ESG (Environmental, Social and Governance) que
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assegura a aderência às políticas através do acompanhamento da integração entre o
negócio e os riscos socioambientais e de segurança.
A Vale, empresa mineradora que atua fortemente em projetos com causas
ambientais, teve também um evento significativo para a sua imagem (VALE, 2016). A
tragédia ocorrida em novembro de 2015 com a barragem da Samarco em Mariana
(MG), empresa controlada pela Vale, foi acompanhada de um declínio no preço dos
seus papeis na Bolsa (PORTAL BRASIL, 2016), eventos que os dados coletados sugerem
estar relacionados. Os danos ambientais e sociais foram grandes e os investidores
responderam a isso tirando seu apoio financeiro a empresa. A partir do início de 2016,
os preços foram se reajustando progressivamente e fecharam outubro já maiores que
o maior valor de 2015 (R$ 20,63 em 31/10/2016 perante R$ 20,30 em 05/05/2015).
Todo o trabalho de divulgação realizado pela Vale com o intuito de corrigir os erros
que causaram o acidente e recompensar as famílias que perderam suas casas e seus
parentes, pode ter ajudado para trazer os preços novamente ao patamar anterior. Isso
sem mencionar as consequências relativas ao meio ambiente, que foi também
extremamente danificado (FOLHA DE SP, 2016).
A próxima empresa estudada foi o Grupo Pão de Açúcar, que é responsável por
outras diversas marcas como o Extra, Qualitá, taeq, Casas Bahia, Ponto Frio e Via Varejo,
formando a maior companhia varejista do Brasil e o maior empregador privado nessa
área. No total, são 135 mil colaboradores, mais de 2 mil lojas em 21 estados brasileiros
(GPA, 2016). Desde a criação do grupo em 2009, o referido foi presidido e controlado
por um dos herdeiros do fundador até sua venda para o grupo francês Cassino em
junho de 2012 (SUPERMERCADO PAO DE AÇUCAR, 2016). De acordo com o gráfico de
evolução comparativo dos preços das ações (Figura 1), a tendência das ações da
empresa era de queda e foi revertida após essa operação. É provável que a venda tenha
influenciado na decisão do investidor em assumir os riscos de adquirir papeis da
companhia, inclusive porque esse processo foi acompanhado de intempéries que
chegaram à Câmara Internacional de Comércio, em Paris, depois que Abílio Diniz
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entrou em contato com o principal concorrente de Jean-Charles Naouri (líder do Grupo
Cassino). É interessante perceber que, além disso, no início de 2015, quando Abílio
Diniz encerrou por completo sua participação no grupo, vendendo todas suas ações
restantes, houve um declínio nos preços até o início de 2016 (EXAME, 2016). Mesmo
depois disso, as ações voltaram a subir, porém ainda estão longe de atingir o patamar
no qual se encontravam em 2012. No site do grupo há doze tipos de iniciativas da
organização, sendo metade delas ligadas diretamente a questões sociais: o Instituto
GPA que promove o desenvolvimento humano por meio de ações educacionais, sociais
e culturais, o GPA Clube e a Maratona de Revezamento, ambos incentivadores do
esporte (corrida), a Corrida Pão de Açúcar Kids que estimula o gosto pelo esporte ainda
na infância, ações de sustentabilidade tanto no âmbito social quanto ambiental e
“Multibenefícios”, que são produtos e serviços que beneficiam os funcionários e as
empresas ligadas ao grupo. A organização possui ainda um programa chamado
“Descarte Correto de Medicamentos” que objetiva educar o consumidor sobre a
importância dessa ação (GPA, 2016).
Enquanto algumas empresas são visivelmente mais focadas em seus objetivos
financeiros e não se preocupam em esconder isso, outras realizam inúmeros projetos
sociais para, dentre outros motivos, melhorar a sua imagem. O Bradesco, apesar de ser
um banco que, por definição almeja o lucro, possui, em contraposição, forte atuação
no setor de educação em todo país através da Fundação Bradesco (FUNDAÇÃO
BRADESCO, 2016). Essa é uma atitude admirável do ponto de vista do cuidado social,
porém pouco vista no meio comercial se compararmos a um evento esportivo como
os Jogos Olímpicos de 2016. Não se pode afirmar que a única razão para que a empresa
tenha decidido patrocinar esse evento de visibilidade mundial no Rio de Janeiro em
meados de 2016 tenha sido valorizar sua imagem. Existem outros tipos de benefícios,
inclusive financeiros, que uma organização recebe quando realiza patrocínios. Ainda
assim, seria inocente acreditar que não houve interesse de valorização da imagem por
meio da parceria, uma vez que as organizações, tentam sempre obter proveito para
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sua imagem através desse tipo de atuação. Percebe-se um aumento do preço da ação
da empresa (Figura 1) durante todo o ano de 2016, apesar das quedas dentro desse
período. Na lógica do presente trabalho, essa ascensão poderia ser explicada pelo
destaque que o banco recebeu antes e durante as Olimpíadas. Um fato interessante
sobre a empresa é o seu logotipo: ela simboliza uma árvore, com seu tronco e sua copa
que fazem alusão à vida, crescimento, abrigo e suporte que, segundo site oficial do
banco, “é o melhor modo de traduzir o inabalável relacionamento do Bradesco com os
nossos Clientes” (BRADESCO, 2016). Hoje a organização está alinhada com práticas
mundiais de sustentabilidade e governança corporativa, dentre elas os Princípios do
Equador, Pacto Global, PRI (Principles of Responsible Investment), Carbon Disclosures
Project e Protocolo Verde (BRADESCO, 2016).
A BRMalls é a maior empresa de shopping centers da América Latina e a única
nacional com presença nas cinco regiões do Brasil. Com participação em 48 shoppings
no total e atendendo a todas as classes sociais no país, a BRMalls já nasceu como a 5ª
maior empresa no seu setor no Brasil. Sua origem deriva da ECISA, uma empresa
fundada em 1949, que operava no setor de construção civil e que, paulatinamente, foi
migrando para o desenvolvimento e investimento em shopping centers e deixando as
outras atividades. Somente em outubro de 2006, a GP Investimentos e a Equity
Internacional se juntaram para comprar a ECISA, criando então a BRMalls. Nesses dez
anos, a empresa realizou 40 aquisições de shoppings, desenvolveu 10 novos e
expandiu outros 20 (BRMALLS, 2016). Socialmente, a BRMalls divulga em seu site dois
projetos: o primeiro de patrocínio ao Instituto Ayrton Senna que trabalha para educar
crianças e adolescentes carentes e o segundo, denominado “Loja Vazia”, que busca
incentivar a doação de roupas para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo (BRMALLS, 2016). Não foi descoberto nenhum
evento alarmante nos quatro anos e meio de estudo nem de forma negativa nem
positiva. Isso traz, de certa forma, uma espécie de parâmetro em relação às outras pois
pode-se estudar como se comportam os preços quando não há fortes impactos em
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sua imagem. No gráfico geral comparativo (Figura 1), observa-se quedas e subidas
parcialmente acompanhadas do movimento do Ibovespa.
A Petrobras é uma empresa estatal de energia fundada em 1953 pelo então
presidente Getúlio Vargas com o objetivo de realizar a exploração petrolífera no Brasil.
Mesmo sendo uma empresa que explora o meio ambiente, a Petrobras busca diminuir
os impactos de suas atividades através de programas de controle de emissão de gás,
reflorestamento em larga escala e treinamento de combate a emergências, como o
projeto “Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento” que ocasionou a
construção do primeiro “Centro de Combate à Poluição no Mar” no Brasil. Outros
projetos como Tamar, Baleia Franca, Jubarte, Golfinho Rotador e Peixe-Boi também
foram apoiados pela Petrobras. Esse apoio foi essencial para impedir que essas
espécies se extinguissem. Em 1988, a empresa, sabendo dos riscos do chumbo tetraetil,
retirou essa substância da gasolina, se antecipando à lei. Consequência desses e de
outros atos da Petrobras, em 2006, a empresa passou a fazer parte do Índice Dow Jones
Mundial de Sustentabilidade, o mais importante do setor no mundo (PETROBRAS,
2016). A empresa foi criada, entre outras razões, para acender um sentimento patriota
nos brasileiros. Atualmente, independentemente do grau de culpa da empresa em
esquemas de corrupção, sua imagem foi diretamente atrelada a desvios, mentiras e
incertezas em relação ao sucesso daquele negócio que se multiplicou, em função da
demasiada a influência política na gestão da empresa (MPF, 2016). Em março de 2014,
teve início a operação “Lava Jato” que visava apurar um suposto esquema de corrupção
na Petrobras, incluindo desvio e lavagem de dinheiro. Os crimes continuam sendo
investigados e envolvem mais de 6 bilhões de reais em pagamento de propina dos
quais metade são alvo de recuperação (MPF, 2016). Os resultados dessas ocorrências
nos preços das ações da empresa foram bruscos e muito relevantes. Em 2016, seu
papel caiu mais de 60% na Bovespa. Apesar de todo trabalho da Petrobras de incentivo
a projetos culturais e apoio a causas ambientais, o investidor respondeu com frieza
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pois a corrupção parece ser uma característica mais malvista do que a pro atividade
acima mencionada.
Por último, a Ambev, que possui uma plataforma de sustentabilidade bem
organizada e com objetivos bem definidos. Dona de mais de 30 marcas de cerveja, 11
marcas de refrigerante, além de sucos, chás e isotônicos, a Ambev é uma gigante em
seu ramo. Seu início se deu em 1853 quando a Bohemia, primeira cervejaria do Brasil
foi fundada. Outras marcas vão sendo inauguradas ao longo das décadas: Brahma em
1888, Antarctica em 1889, Serra Malte em 1957 até que, em 1999, com a fusão da
Companhia Antarctica Paulista e da Companhia de Bebidas das Américas, surge a
Ambev, primeira multinacional brasileira, terceira maior indústria cervejeira e quinta
maior produtora de bebidas do mundo (AMBEV, 2016). É conhecida por sua excelente
capacidade logística, diferente de suas concorrentes e por agir sempre “como se fosse
a última da fila, cuja sobrevivência está na dependência da próxima garrafa vendida”
(ISTO É DINHEIRO, 2012). Seus princípios evidenciam o foco no resultado, mas também
pode ser foco de causas trabalhistas contra a organização e sua propensão para
competição acirrada (ERA, 2016), levando a práticas que já foram consideradas pouco
convencionais (UOL ECONOMIA, 2016). Essa questão vista de forma isolada não
costuma ser suficiente para gerar grande impacto na imagem da empresa. Por isso,
não é possível relacionar o momento no qual uma causa trabalhista é exposta à mídia
à variação do preço da ação da Ambev na Bovespa. A volatilidade dessa ação também
não colabora para a visualização do impacto de um evento negativo ou positivo em
sua imagem.
A seguir o gráfico de todas as empresas analisadas, evidenciando a evolução do
preço das ações de cada uma delas ao longo do período estudado. Apesar de não se
desejar aqui fazer uma comparação entre os desempenhos de cada uma delas, é
interessante verificar que houve uma queda geral desde o início (maio de 2012) até o
fim de 2015 e, partir de então, um novo aumento geral de preços. O Ibovespa
apresentado é utilizado como base comparativa para tentar excluir as variáveis
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relacionadas ao movimento do mercado como um todo. Todas as empresas, exceto o
BTG Pactual compõe esse índice.
Figura 1. Evolução das ações de todas as empresas.
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Fonte: Adaptado do Sistema da Bloomberg

Conclusões
Nota-se que todas as empresas estudadas, sem exceção, realizam uma ou mais
ações de CRM constantemente. Algumas apoiam projetos pontuais ou periódicos, tais
como as corridas do Grupo Pão de Açúcar e a campanha “Loja Vazia” da BRMalls,
enquanto outras investem em fundações e escolas permanentemente, como o
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Bradesco e a Natura. Independentemente do tipo de projeto feito, pode-se verificar
que praticar ações em benefício da sociedade e da natureza tornou-se quase uma
obrigação por parte das empresas. Isso mostra a importância e o peso que esse tipo
de comportamento passou a ter no meio empresarial. A partir das fontes secundárias
utilizadas para elaboração desse trabalho, já se poderia inferir que esse é um assunto
merecedor de atenção crescente dos líderes organizacionais, dado o potencial de
efeitos positivos nos consumidores e na sociedade em geral, mas ainda não era óbvia
a relação de influência das ações de CRM no resultado financeiro de uma organização,
medido pelo preço de suas ações no mercado financeiro. Reconhecidamente, as
influências externas que não podem ser controladas e que não fazem parte do escopo
deste trabalho de pesquisa, podem também causar alguma distorção no entendimento
da relação entre a imagem das organizações e seu valor de mercado. Ainda assim, a
análise realizada sugere uma conexão entre a imagem da empresa perante à sociedade
e o preço de suas ações, em função das alterações tanto positivas quanto negativas
nos gráficos dos preços dos papeis após eventos que tiveram grande atenção da mídia,
tais como: os Jogos Olímpicos, a prisão de um executivo e a tragédia em Mariana (MG),
no caso do Bradesco, do BTG Pactual e da Vale, respectivamente. Porém não se
evidenciou associação entre o incentivo a projetos de longo prazo, como educação e
saúde e os resultados financeiros das empresas patrocinadoras através do preço de
seus papeis, como foi o caso da Natura e do Grupo Pão de Açúcar.
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