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Abstract: This article analyzes the possibility of
liability for collective damages insofar as corporate
branding differs as to the effective social discourse
assumed by the brands towards their consumers.
The deductive method of investigation was used,
based on national and foreign bibliographical research, addressing punctually about the facets of
capitalism, strengthening the market identity of the
consumer market and the defense of the metaindividual rights, through the indemnity litigation for
damages collective morality for fake social marketing.
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Resumo: O presente artigo analisa acerca da possibilidade de responsabilização por dano moral coletivo
na medida em que o branding empresarial diverge
quanto ao efetivo discurso social assumido pelas
marcas perante seus consumidores. Utilizou-se o
método dedutivo de investigação, a partir de pesquisa bibliográfica nacional e estrangeira, abordando-se
pontualmente acerca das facetas do capitalismo, o
fortalecimento da identidade mercadológica no mercado de consumo e a defesa dos direitos metaindividuais, através do pleito indenizatório do dano moral
coletivo pelo falso marketing social.
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Em outras linhas, prima-se que a responsabilização pelo falso marketing social
venha a coibir práticas meramente lucrativas, punindo as empresas que transgridam
as normas, possibilitando ao consumidor-cidadão a externalidade de suas escolhas
pautadas em fornecedores que estejam alinhados com a racionalidade, a liberdade e
a informação adequada, bem como preocupados efetivamente no bem-estar coletivo
e na dimensão da comunicação corporativa da responsabilidade social assumida, diretamente influente na justiça social exercida pelo cidadão e pela coletividade através do ato de consumo.
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