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RESUMO 

 

 A preocupação com o meio ambiente movimenta o mercado global, 

essa questão foi estourada no século passado e hoje atinge as empresas que 

querem permanecer no atual mercado de negócios, porém é necessário 

adicionar a responsabilidade social, a responsabilidade econômica e 

sustentabilidade para atender os consumidores.  

 

O marketing verde aparece como uma ferramenta que pode viabilizar e 

informar às questões que são determinantes para o consumo consciente ou 

consumo ecológico, atrelar preço, baixo impacto ambiental, produção limpa e 

reciclagem e outros fatores, juntamente com as estratégias mercadológicas 

que serão decisivas para a venda dos produtos verdes. 

 

O trabalho aqui proposto apresentará os benefícios do marketing verde 

nas empresas. A fim de definir como as elas irão entrar neste mercado devem 

tratar essa questão ambiental e verificar junto com as teorias o caminho de 

como e para que se destine a ferramenta. 
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METODOLOGIA 

 
 

O trabalho desenvolvido foi realizado através de pesquisa bibliográfica 

em livros de marketing, gestão e meio ambiente, prévia leitura de diversas 

reportagens em revistas especializadas, pesquisa em sites da internet, assim 

como a utilização de materiais de comunicação, exemplos: panfletos, folders, 

cadernos publicitários, etc. 

  
Serão abordados assuntos como a evolução ambiental, os conceitos de 

marketing e marketing verde. O presente trabalho visa divulgar os benefícios e 

a importância da implantação do marketing verde para as empresas, alertando 

sempre sobre os atuais problemas ambientais. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

7

SUMÁRIO 

 

RESUMO ......................................................................................................................... 5 

METODOLOGIA ........................................................................................................... 6 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 8 

CAPÍTULO I - A EVOLUÇÃO DO AMBIENTALISMO ....................................... 10 

CAPÍTULO II - CONCEITO DO MARKETING ..................................................... 12 

CAPÍTULO III - MARKETING VERDE .................................................................. 14 

Marketing verde competitivo .................................................................................................. 17 

Consumidor verde no Brasil e no Mundo ............................................................................... 18 

Estratégias de Marketing Aplicadas ao Marketing Verde ...................................................... 20 

Políticas do marketing verde .................................................................................................. 22 

Desenvolvimento Sustentável .................................................................................................. 23 

CAPÍTULO IV - OS BENEFICIOS DO MARKETING VERDE ........................... 24 

Diferencial do marketing verde .............................................................................................. 27 

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 28 

ANEXOS ........................................................................................................................ 30 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 40 

REFERÊNCIA WEBGRAFIA .................................................................................... 41 

 

 



 

 
 
 

8

INTRODUÇÃO 

 

Com desenvolvimento acelerado do mundo, o acesso rápido da 

informação através da internet, a evolução do ser humano frente ao meio 

ambiente fez com que o consumidor pudesse eleger entre produtos e serviços 

sustentáveis, comprando e consumindo com consciência.  

 

Os consumidores possuem costumes e comportamentos distintos o que 

influencia diretamente na atividade econômica mundial, e de certa maneira 

define o que deve ser consumido.  

 

A qualidade de vida é um dos hábitos que vem mudando o 

comportamento das gerações atuais, isso vai exigir alterações nas empresas 

para receber as futuras gerações, que já estarão introduzidas neste contexto 

de sustentabilidade e consumo consciente.  

 

Empresas que apresentam seu produto ou serviço à responsabilidade 

social e ambiental ganham o encanto dos consumidores e formadores de 

opinião. Com isso atuam no mercado verde que ainda novo está ganhando 

cada vez mais espaço no mercado. O marketing verde utiliza táticas para 

determinar os menores impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos 

produtos ou serviços.  

 

O Marketing Verde, ou o Marketing Ecológico, ou o Marketing Ambiental 

e outras definições que encontramos em bibliografias referentes ao marketing 

ligado ao Meio Ambiente, é ela que vai direcionar e/ou ajustar as empresas que 

muito além do campo econômico anseiem se desenvolver e permanecer no 

mercado, fazendo com que as mudanças de costumes da sociedade sejam 

entendidas, e para isto criam-se, inova-se ou altera-se um serviço ou produto 

para suprir e principalmente superar as expectativas do consumidor.  
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Diante de um panorama crescente em domínio mundial, grupos 

ambientalistas apareceram com a sugestão de vigiar e pressionar as empresas 

quanto aos seus impactos ao Meio Ambiente e fazem com que essas 

empresas noticiem por meio da propaganda institucional, a prestação de 

contas sobre os serviços produzidos comprovando com que toda atividade seja 

refletida no cuidado com o Meio Ambiente.  

 

Focando o processo de venda de serviços e produtos que tem como 

base os benefícios ambientais, é onde o marketing verde opera como poderosa 

e indispensável ferramenta de gestão. 

 

Neste trabalho o objetivo principal é estudar e descrever os benefícios 

da implantação do Marketing Verde nas empresas e especificamente 

evidenciando sua importância, que quando aplicado e somado a 

sustentabilidade podem aumentar os lucros de uma empresa. 
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CAPÍTULO I 

A EVOLUÇÃO DO AMBIENTALISMO 

 
 
Durante muito tempo o homem utilizou os recursos naturais de forma 

irresponsável, sem levar em conta que estes um dia poderiam acabar.              

A procura pelo desenvolvimento econômico fez com que extraíssem recursos e 

utilizassem a terra de forma irresponsável. O processo de industrialização 

adicionou práticas danosas ao meio ambiente, gerando problemas graves.    

 

No tempo colonial havia uma intensa atividade extrativista, 

especialmente de madeira e minérios. Na mesma época surgiu a primeira 

manifestação do ambientalismo. Este ficou praticamente invisível durante 

séculos. Já na II Guerra Mundial, as discussões sobre as questões ambientais 

giravam apenas em torno de problemas locais ou regionais.   

 

Com a guerra surgiram os artifícios nucleares nos Estados Unidos, 

União Soviética e Grã-Bretanha. Estas nações avaliavam suas armas 

nucleares em vários lugares, porém os danos causados por estes ensaios 

apareciam em localidades distintas. Essa dificuldade causou grandes 

preocupações e foram feitas campanhas para interromper os testes nucleares, 

até que em 1962 foi firmado um tratado de impedimento de testes. Este foi um 

importante passo para o surgimento do ambientalismo moderno. 

 

Aconteceu o primeiro acidente ambiental em março de 1967, divulgado 

internacionalmente. O navio Torrey Cânion naufragou na costa da Inglaterra 

poluindo centenas de quilômetros. Esse acidente juntamente com outros 

desastres, fez com que surgissem manifestações públicas reivindicando 

regulamentações e punições contra as atuações que degradassem o meio 

ambiente.  
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Na década de 70, o movimento ecológico cresceu. No dia 22 de abril de 

1970 aconteceu o primeiro dia da Terra (Earth Day) nos Estados Unidos, 

considerada, inicialmente a grande mobilização do movimento ambientalista 

moderno, porém no Brasil não há grandes mobilizações.  

 

Em 1971 surge a mais conhecida Organização Não Governamental em 

prol do meio ambiente, o Greenpeace. As ONGs ambientais permitem maior 

acesso e divulgação das informações para todos os consumidores, assim como 

pressionam o governo para elaborar leis rígidas de proteção ao ambiente.   

 

Hoje em dia as principais preocupações das pessoas são: efeito estufa, 

destruição da camada protetora de ozônio, devastação de florestas, poluição 

das águas, entre outros.  Sabe-se que são as empresas ecologicamente 

irresponsáveis que causam a maioria desses problemas, por isso cada vez 

mais os consumidores dão valor à eficiência ambiental das empresas.     

   

Devido ao nascimento de regulamentações governamentais, pressões 

das ONGs e da conscientização dos consumidores fez com as empresas se 

modificassem quanto às questões ambientais.  

 

Num momento inicial as empresas mudaram para se enquadrar na nova 

legislação, mas hoje em dia a imagem ecologicamente correta é vista pelas 

como uma estratégia de competitividade. Então foi criada uma forma de 

administração completamente atrelada ao cuidado com o ambiente: o Sistema 

de Gestão Ambiental. Com isso surgiu o Marketing Verde que serve para 

divulgar a imagem ecologicamente correta das empresas. 
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CAPÍTULO II 

CONCEITO DO MARKETING 

 
 

Para se ter um melhor conhecimento do que venha ser marketing verde, 

é importante saber o que é o marketing. Com isso, este capítulo apresentará o 

conceito de marketing. 

 
Existem várias definições do é o marketing. Para o pai do marketing, 

Kotler (1998, p. 27) “marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”.  

 

O objetivo do marketing é satisfazer as necessidades de um público-alvo 

e sustentar uma relação de troca com os mesmos.  

 

 O conceito amplo de marketing descreve uma abordagem diferenciada, 

apresenta que o consumidor, o cliente ou público determina a programação de 

marketing e identifica também as variáveis de marketing – produto, preço, 

promoção e distribuição que o profissional de marketing conduz para 

proporcionar a satisfação ao cliente.  

 

Segundo Kotler (1998, p. 37), o conceito de marketing assume que “a 
chave para atingir as metas organizacionais consiste em ser mais 
eficaz do que os concorrentes, satisfazendo, assim, as necessidades e 
desejos dos mercados-alvos”.   

 

O marketing tem a finalidade de obter a resposta desejada de um 

público-alvo sobre algum produto, serviço, idéia ou qualquer objetivo. Deve 

sempre manter e atrair novos clientes, criando valor e satisfação para eles de 

forma lucrativa.   

 

As empresas necessitam estar ajustadas às novas tendências do 

mercado e às dos consumidores, buscando satisfazê-los de maneira distinta 

em relação aos seus concorrentes garantindo assim a fidelização. 
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Uma das ferramentas que ajudam a se adaptarem ao mercado é o 

marketing, pois proporciona uma transação entre a empresa e seus 

consumidores. Desta forma, o marketing é de grande importância para 

empresas que tem como objetivo um sucesso contínuo no mercado.   

 
 Sandhusen (2000, p. 8) avalia o marketing como um “processo de 
planejar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e 
serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e 
organizacionais”. 

 

O marketing de modo geral engloba muitas atividades além das que a 

maioria dos consumidores possa imaginar. Assim, partindo de um conceito 

atual, Pride e Ferrell (2000, p.3) definem marketing como o “processo de criar, 

distribuir, promover e apreçar bens, serviços e idéias para facilitar relações de 

troca satisfatória com clientes em um ambiente dinâmico”. Para isso todos os 

setores da empresa precisam saber a real função do marketing e buscar 

alcançar seus alvos de forma eficaz, para satisfazer e adequar àquilo que os 

clientes desejam e necessitam. 

 

Do que foi analisado até o presente momento, fica claro que se existir 

compromisso com o conceito e grande é a possibilidade de que a função do 

marketing será efetivamente executada. É claro que o tamanho e a natureza do 

papel do marketing variam conforme a natureza da empresa e do mercado que 

atende.  
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CAPITULO III 

MARKETING VERDE 

 
 

 As empresas não carregam somente responsabilidades referentes à 

prática de negócios, mas também relativos à sociedade em geral e ao        

meio-ambiente. É visível a importância do marketing verde como ferramenta 

inovadora, tanto para as empresas querem se diferenciar dos seus 

concorrentes ou pela necessidade de aprovisionar o mercado com uma nova 

opção de produtos ecologicamente corretos e sustentáveis.  

 
 

Segundo com Baker (2005, p.517), “as empresas estão tendo de reagir 
às mudanças nas necessidades dos clientes, às novas 
regulamentações e a um novo zeitgeist (espírito do tempo) que reflete 
a crescente preocupação com os impactos socioambientais dos 
negócios”. 

 

 

  O marketing verde é uma ferramenta capaz de sustentar a imagem da 

empresa, apresentando uma nova visão de mercado, destacando sua distinção 

ecologicamente correta junto à sociedade, fornecedores, colaboradores e ao 

mercado, ou seja, o marketing verde pode ser avaliado como uma forma de 

gestão, incentivando o consumo de produtos ecologicamente corretos.  

 

  Um produto ecologicamente correto é idealizado para satisfazer as 

necessidades dos consumidores, com a preocupação de não prejudicar o 

meio-ambiente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de um modelo 

econômico e social sustentável.  Este produto é feito com o reaproveitamento e 

a reciclagem de matérias-primas através de processos tecnológicos limpos.  

 

 Segundo Baker (2005, p. 527), “um consumidor verde pode rejeitar um 
produto porque se conscientizou do dano ambiental que esse produto 
causa durante a sua produção ou no seu descarte. Também pode 
evitar um produto porque desaprova as atividades do fabricante, de 
seus fornecedores ou investidores”. 
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Devido as constantes mudanças, as empresas devem começar a pensar 

como irão cooperar para o ambiente e fornecer produtos e serviços que não 

causem impactos à natureza. É através do marketing verde que as empresas 

poderão oferecer aos consumidores produtos ou serviços ambientalmente 

correto.   

 

Mas antes de discutirmos o conceito de marketing verde, conhecer a 

evolução das filosofias de administração de marketing, que se modificando de 

acordo com as transformações do mercado e das novas necessidades dos 

consumidores. Esse desenvolvimento apresenta o desempenho da 

concorrência no processo de entrega de produtos ou serviços de valor para o 

cliente. 

 

 Kotler (1998) afirma que não basta atender as necessidades e desejos 

dos clientes. Em uma época na qual a degradação do meio ambiente, a 

escassez de recursos naturais, a fome e a miséria são presentes, é importante 

também respeitar e preservar o ambiente no qual o consumidor está inserido. 

Com isso, surge a orientação de marketing societário.  

 

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 11), “o conceito de marketing 

societário sustenta que a organização deve determinar as necessidades, 

desejos e interesses dos mercados-alvo, e então proporcionar aos clientes um 

valor superior de forma a manter ou melhorar o bem-estar do cliente e da 

sociedade”.  Isto mostra que o marketing societário se preocupa não só em 

atender as necessidades dos consumidores, como também as questões 

ambientais e sociais, com o propósito de preservar o bem-estar da sociedade.  

 

Segundo Zenone (2006, p. 162), “o impacto dos danos cada vez maiores 

causados ao meio ambiente vem provocando um gradativo aumento da 

consciência ecológica por uma parcela da sociedade, com repercussões 

diretas na maneira de as empresas conduzirem seus negócios”. 
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  Neste aspecto Churchill e Peter (2000, p. 44) afirmam que o marketing 

verde consiste em “atividades de marketing destinadas a minimizar os efeitos 

negativos sobre o ambiente físico ou melhorar sua qualidade”.  

 

De modo complementar, Baker (2005, p. 518) define marketing verde 

como “o processo holístico de gerenciamento responsável por identificar, 

antecipar e satisfazer as necessidades de clientes e da sociedade, de um 

modo lucrativo e sustentável”. 

  

O marketing verde surge então, desde o processo de desenvolvimento e 

produção do produto, buscando satisfazer as necessidades dos consumidores, 

obtendo lucro com responsabilidade ambiental, de maneira sustentável. O 

objetivo era conquistar a preferência do consumidor através da construção da 

imagem ambientalmente correta para a empresa e introduz a ênfase em 

questões socioambientais como uma fonte potencial de inovação e 

oportunidade para os profissionais de marketing.   

 

Desta forma, o marketing verde beneficia o meio-ambiente e oferece às 

empresas a possibilidade de diferenciação. Consiste, respectivamente, em uma 

ferramenta estratégica inovadora e em uma forma de assegurar o fornecimento 

de produtos ecologicamente corretos, minimizando os eventuais danos que 

poderiam ser causados ao meio-ambiente.   

 

  O marketing verde requer criatividade e habilidade para trabalhar 

eficazmente incorporando várias atividades, incluindo a elaboração e 

modificação de produtos. Requer mudanças nos processos produtivos, nas 

embalagens e também no perfil da propaganda, forçando os profissionais de 

marketing a observar não só para os processos internos de produção ou 

externos em relação aos consumidores, como também para o impulso desta 

produção e consumo na qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável. 
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Marketing verde competitivo 
 

 O consumidor é instigado por algumas transformações de cenário sejam 

econômicas, políticas, socioculturais ou tecnológicas. E é assim que os 

produtos que consumimos ganham mercado, pois se em dados momentos 

temos uma crise financeira, o consumo de alguns produtos muda. Esse é o 

momento que as empresas têm a oportunidade de conquistar este consumidor 

oferecendo outras possibilidades.   

 

Os consumidores aprendem a cada dia a questionar e verificar se o 

produto que está sendo consumido desde sua fabricação até o seu  descarte 

impactou no Meio Ambiente por algum motivo, ou se existe a possibilidade de 

reciclar. 

 

Sobre comportamentos que definem tendências, KOTLER (2005, p. 118) 

afirma que “embora os valores centrais sejam bastante persistentes, mudanças 

culturais acontecem dando espaço a novas oportunidades ou ameaças de 

marketing”. As causas e os efeitos do marketing vão visivelmente além da 

empresa e dos clientes para englobar a sociedade como um todo. A 

responsabilidade social também exige que muitos profissionais de marketing 

analisem cuidadosamente o papel que se desempenham e poderiam exercer 

em termos de bem estar social.  

 

 

“O Marketing Verde é, em essência, um ajuste das estratégias 

mercadológicas de empresas às exigências de um novo tempo no qual 

consumidores desejam, mais do que produtos, compromissos firmes” 

(VOLTOLINI, 2006, P. 368). 
  

 

Algumas práticas indicam a consciência do consumidor, divulgá-las a 

partir do Marketing Verde e passar a informação de como a empresa aplica seu 

produto no mercado e o que faz para tornar mínimo o impacto é o caminho a 

ser trilhado pelas empresas que entrarão no Mercado Verde.   
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Para Ottman (1994, p. 8) “Nesta nova era de marketing, os produtos 

passam a ser avaliados não apenas com base em desempenho ou preço, mas 

na responsabilidade social dos fabricantes.” 

 

Internamente, é preciso desenvolver em todos os níveis, campanhas de 

conscientização de que o descuido com os problemas ambientais podem 

comprometer o conceito da empresa; de que os recursos naturais são 

patrimônio da comunidade e que a responsabilidades em preservar o meio 

ambiente é de todos aqueles que trabalham na empresa.   

 

Além de aumentar a produtividade com a adoção de valores ambientais 

têm à sua frente inúmeras oportunidades de investir em inovação, 

desenvolvendo produtos com alto valor ambiental agregado para segmentos e 

nichos maduros e lucrativos – isso impacta positivamente a imagem corporativa 

e ajuda a construir uma reputação desejável e invejável. 

 
 
Consumidor verde no Brasil e no Mundo 

 

Inicialmente é necessário caracterizar o que é ser um consumidor verde. 

Os consumidores ambientalmente conscientes são aqueles que não apenas 

fazem a segregação adequada do lixo, fecham a torneira quando escovam os 

dentes ou utilizam os dois lados de uma folha de papel.  

 

O consumidor ecologicamente correto é aquele que vai além, é o 

consumidor que ao comprar um produto, analisa o impacto que este irá exercer 

no meio ambiente. Ou seja, ele preocupa-se com o bem estar social e 

ambiental e não apenas com sua satisfação.   

 

Observasse que o consumidor verde é a pessoa que, através de seu 

comportamento de consumo, conscientemente procura um efeito neutro ou 

positivo sobre o planeta terra, o meio ambiente e seus habitantes.   
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Para uma pessoa praticar consumo sustentável é necessário que esta 

tenha uma alta consciência social e ambiental. Pode-se dizer que quanto mais 

desenvolvida for uma sociedade, mais as pessoas serão bem informadas e 

preocupadas com o meio ambiente. Atualmente constata-se a existência de 

grandes diferenças no comportamento de consumidores de países 

escandinavos quando comparados com outros países subdesenvolvidos e 

mesmo com alguns países desenvolvidos. 

 

O Ministério do Meio Ambiente realizou em 1997 e em 2001 a pesquisa 

“O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável”, onde 

entrevistou 2000 pessoas nas 05 regiões do Brasil. Um dos resultados do 

estudo foi o grau de conhecimento da população quanto ao efeito estufa.  

 

Segundo as pesquisas, atualmente, 41% da população não sabe o que é 

efeito estufa. Comparando ao dado de 1997, houve uma diminuição, mas ainda 

é preocupante que quase metade da população brasileira não saiba o que 

significa o efeito estufa. Uma pesquisa similar foi realizada em 1999 em Porto 

Alegre, RS. Foram entrevistadas 400 pessoas nos diferentes bairros de Porto 

Alegre. Pode-se observar que 82% dos entrevistados responderam 

corretamente sobre o significado do que é o efeito estufa. Esta diferença entre 

o Brasil e Porto Alegre pode ser atribuída ao grau de escolaridade e de renda.  

 

Na amostra da pesquisa nacional, apenas 9% dos entrevistados possuía 

uma renda superior a 10 salários mínimos, enquanto em Porto Alegre este 

número era de 40%. Quanto ao nível de escolaridade, no Brasil 10% possuía 

ensino superior, e em Porto Alegre 24,4%. Estes dados confirmam que quanto 

mais desenvolvida uma sociedade, mais bem informadas são as pessoas e 

crescem as preocupações com o meio ambiente.  

 

Segundo J. Walter Thompson, os consumidores mais “verdes” eram na 

maioria “mulheres mais velhas, melhor educadas, com alta renda e orientação 

liberal” (Levin, 1990). Outra pesquisa, feita por S.C Johnson and Son, também 
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encontrou este padrão de consumidores mais verdes: grande proporção de 

mulheres e de pessoas bem instruídas.     

 

Outra barreira ao consumo sustentável é o fato de que muitas vezes os 

produtos ecologicamente corretos custam mais caros que os convencionais. 

Principalmente em países menos desenvolvidos, a população, em média, não 

se dispõe a pagar mais caro por um produto “verde”. Na pesquisa realizada em 

Porto Alegre, 85,5% dos respondentes gostariam de comprar produtos 

ecológicos, que poluíssem menos se tivessem esta oportunidade. Porém, 

47,4% responderam que não pagariam nada a mais por um carro que fosse 

menos poluidor que o convencional.  

 

Nos países desenvolvidos o preço também influencia na hora da decisão 

de comprar produtos verdes. Segundo a pesquisa de Bob Frause (1994), 29% 

dos entrevistados responderam que se o preço dos produtos empacotados ou 

feitos com materiais reciclados fosse menor, poderiam vir a comprá-los mais 

freqüentemente.  

 

É importante salientar que as pessoas têm uma tendência a duvidar das 

propagandas “verdes”. Este é considerado um grande empecilho, e também 

um desafio, para o marketing verde.   

 

 
Estratégias de Marketing Aplicadas ao Marketing Verde  
 
 

A estratégia de marketing de uma empresa refere-se à adequação do 

composto de marketing empresarial aos recursos existentes e objetivos 

almejados.   

 

Em empresas novas o processo pode ser mais simples: uma vez que 

seu entendimento pode basear-se em toda uma “cultura verde”. Em empresas 

já existentes uma solução estratégica interessante pode ser composta da 

introdução de novos produtos e reposicionamento da imagem da marca.   
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Segundo Engel (2000, p. 556) “... a capacidade de introduzir novos 

produtos eficazmente é a capacidade de mudar a maneira como a sociedade 

está organizada, uma influência direta no comportamento do consumidor“, esta 

analise sustenta que a introdução de novos produtos é um componente crítico 

de programas de marketing contemporâneo, no aspecto de inovações. 

 
 
Partindo do princípio que os produtos em muitos casos tornam-se uma 

parte importante do auto-conceito do indivíduo. Novos produtos, portanto, 

demonstram ser a força vital de muitas empresas, que potencializam a 

liderança de mercado e a lucratividade de uma empresa, podendo até mesmo 

ser o começo de uma empresa toda nova.  

 

Os administradores de negócios que puderem atender às demandas de 

consumidores com produtos ambientalmente saudáveis e estabelecer suas 

credenciais ambientais, enquanto suas atitudes e hábitos ainda estão se 

formando, têm chances de obter mais vantagens. A formação de atitudes 

desenvolve sentimentos em relação à marca tornando o consumidor 

influenciado pela imagem e reputação da companhia. Os objetivos 

organizacionais devem colocar seguramente uma reputação ambiental sendo 

pró-ativa e condizente com as necessidades globais.  As opções estratégicas 

são diversas e dependem da criatividade na adaptação de recursos existentes 

às soluções encontradas.  No entanto, somente por meio da criação de uma 

ética ambiental que abranja toda a empresa que as estratégias de marketing 

podem ser executadas. As soluções para as questões ambientais devem ser 

escolhidas a partir de abordagens distintas, observadas sob os seguintes 

ângulos: minimizar, valorizar, reaproveitar, dispor educação, conservação e 

prevenção. 

 

Finalmente, as empresas devem buscar a comunicação, com 

credibilidade, impacto e empenho, junto aos consumidores ambientalmente 

conscientes e empenhados. Realizando esforços educacionais aliados a 

soluções fáceis e eficazes do ponto-de-vista da relação custo-benefício. 
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Políticas do marketing verde 
  
 

Neste contexto, e sob a ótica de marketing ecológico, o desenvolvimento 

de políticas voltadas para a proteção do meio ambiente pode gerar vantagens 

competitivas para as organizações, desde que elas atuem de forma 

coordenada e todos os membros da organização tenham assumido os valores 

ambientais que apresenta publicamente. 

 

A política verde deve estabelecer um senso geral de orientação para as 

organizações e simultaneamente fixar os princípios de ação pertinentes aos 

assuntos e à postura empresarial relacionados ao meio ambiente. Na 

organização deve estar disseminada em todas as áreas administrativas e 

operativas e também deve estar incorporada em todas as hierarquias 

existentes. Ao adotar a política ambiental, a empresa deve escolher as áreas 

mais óbvias a serem focalizadas com relação ao cumprimento da legislação e 

das normas ambientais vigentes específicas no que se refere a problemas e 

riscos ambientais potenciais da empresa. 

  

O compromisso com o cumprimento e a conformidades é de vital 

importância para a organização, pois em termos de gestão ambiental é 

voluntária; portanto nenhuma empresa é obrigada a adotar uma política 

ambiental ou procedimentos ambientais espontâneos, salvo em casos de 

requisitos exigidos por lei. 

  

Em resumo, o crescimento da importância do marketing ambiental está 

diretamente relacionado com o aumento dos problemas ambientais do planeta, 

de modo geral, e no conseqüente aumento da consciência ecológica dos 

consumidores. As organizações públicas, privadas e do terceiro setor devem 

cada vez mais utilizar o marketing verde na perspectiva de uma maior inserção 

do mercado e como instrumento de mudança comportamental, o que no seu 

conjunto significa um incremento de uma nova ética em relação ao meio 

ambiente natural. 
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  A prática do marketing ambiental envolve uma postura empresarial 

coerente com valores e ética social. Portanto, sua prática requer atitudes 

veiculadas aos interesses sociais mais amplos (não apenas de lucro imediato). 

Busca integrar seus projetos a práticas comerciais éticas e ambientalistas, aos 

produtos e serviços de qualidade, à capacitação e incentivo aos funcionários, 

ou seja, requer uma empresa que preze a relação entre as pessoas e a 

natureza de modo a voltar-se para o seu papel social. Essa estratégia é uma 

possibilidade real de dispor, para o consumo, um produto saudável, seguro e 

que preserve o meio ambiente, fato esse que se estende ao próprio 

empreendedor e aos muitos consumidores que lhe conferem o lucro. 

 
 

 
Desenvolvimento Sustentável 
 
  

Para compreender a importância do marketing ecológico no contexto 

atual devemos identificar como compreensão básica de desenvolvimento 

sustentável, aquele que deve atender às necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a atendimento das necessidades das gerações futuras.  

  

Embora haja várias interpretações possíveis para esse conceito, ele é 

importante porque incorporam em definitivo as limitações impostas pela 

natureza ao desenvolvimento econômico, buscando-se em todas as suas 

vertentes a preservação dos recursos atuais para o usufruto também das 

gerações futuras. 

  

O desenvolvimento sustentável sugere qualidade em vez de quantidade 

e para ser alcançado depende de planejamento e do reconhecimento de que 

os recursos naturais são finitos; e que por isso, não se pode esgotá-los, 

visando o futuro de todos. 
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CAPÍTULO IV 

OS BENEFICIOS DO MARKETING VERDE 

 
 

O marketing verde surge como um benefício competitivo para as 

empresas por ser hoje um diferencial e algo inovador entre as mesmas. 

Auxiliando assim as empresas não só a sobreviverem, mas também a 

crescerem em mercados altamente competitivos, adquirindo vantagens 

diferenciais perante seus concorrentes.  

 
 

Segundo Zenone (2006), o mercado ecológico vem se transformando 
em uma grande força para a economia, chamando atenção cada vez 
mais de empresas e empresários para o fato de que além da força da 
lei, existe a força do mercado, vinda do consumidor, que acaba 
buscando as marcas que detêm a preocupação ecológica.  

 
 

O marketing verde é capaz de projetar e sustentar a imagem da 

empresa, com uma nova visão de mercado, destacando sua diferenciação 

ecologicamente correta junto à sociedade e ao mundo empresarial. Uma 

empresa ecologicamente correta não só deve criar sistemas de produção 

baseados nesses conceitos, mas também obrigar seus fornecedores a adotar 

tais práticas, aumentando assim o poder da ação.  

 
 

Segundo Baker (2006, p. 523), “as empresas começaram a reconhecer 
que a resposta à questão ambiental é algo pelo qual clientes, 
investidores e outros interessados se interessam e que pode 
proporcionar oportunidades para inovação e vantagem competitiva”.  

 
 
Churchill e Peter (2000, p. 262) afirmam que “as organizações precisam 

desenvolver novos produtos para sobreviver e prosperar”. A grande competição 

mundial pode levar as empresas que não inovarem a perder mercado para 

aquelas que busquem a inovação e proporcionem melhores maneiras de criar 

valor para os clientes.  
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O marketing verde oferece e/ou favorece o fortalecimento da imagem da 

marca e, como conseqüência, faz com que o consumidor se sinta seduzido por 

esta imagem e parceiro deste tipo de proposta.  

 

É importante que os profissionais de marketing entendam o impacto do 

marketing verde sobre a empresa e os clientes, e o conhecimento das forças e 

fraquezas que o desempenho ecológico proporciona para a empresa.             

As empresas que adotarem melhorias ambientais e sociais para seus produtos 

ou processo de produção poderão não só responder as necessidades dos 

clientes e conquistá-los, como se manter e possuir vantagens competitivas no 

mercado.  

 

  Entende-se que uma empresa no atual contexto globalizado, é 

socialmente responsável se integrar três principais certificações internacionais 

na área e aliar na empresa uma atuação conjunta dessas normas, que são ISO 

14001, OSHAS 18000 e SA 8000, definidas da seguinte maneira:  

 

• ISO 14001: é uma norma que estabelece um sistema de gestão 

ambiental, certificando o padrão de qualidade das empresas nessa 

área.  

- A ISO 14001 tem por objetivo prevenir, eliminar ou minimizar os 
efeitos nocivos ao meio ambiente, causados por empresas 
privadas ou públicas, ou seja, empresas que oferecem ao 
mercado produtos ecologicamente corretos.  A empresa que tem 
uma gestão socialmente responsável com o meio ambiente tem 
mais chances de atingir a eficiência e a eficácia na atividade 
empresarial, mantendo a diversidade e a estabilidade no 
mercado.  

 
 

• OSHAS 18000: é uma norma que serve como guia para a 

implementação de sistema de gestão de segurança e higiene 

ocupacional, acentuando uma abordagem de minimização do risco 

de acidentes e doenças do trabalho. 
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• AS 8000: é o primeiro padrão global de certificação no aspecto de 

Responsabilidade Social Empresarial (SER). Tem como foco a garantia os 

direitos humanos e trabalhistas de todos os colaboradores das empresas. 

 

Pode-se citar, entre outras, algumas vantagens de se adotar uma 

postura correta em relação ao ambiente: redução de custos; satisfação de 

acionistas e funcionários; facilidade na obtenção de recursos, redução da 

pressão governamental e das ONGs, redução de risco (responsabilidade por 

danos ambientais), construção de uma boa imagem, facilidade de exportação 

(passaporte verde).  

 

Zenone (2006, p. 170) afirma que: Os investimentos em atividades 

ambientais realizadas pelas empresas estão obtendo cada vez mais atenção 

por parte dos meios de comunicação, bem como pela sociedade em geral. Em 

contrapartida, as empresas intensificam suas atividades voltadas para as 

comunidades, firmando sua imagem de “ambientalmente responsável”, pois já 

se deram conta do valor estratégico de uma gestão baseada em princípios 

ecologicamente corretos, percebendo os resultados positivos obtidos, como a 

ampliação de sua aceitabilidade e legitimidade organizacional. 

 

O marketing verde consiste, na prática, de todas aquelas atividades 

inerentes ao marketing, porém, incorporando a preocupação ambiental e 

contribuindo para a conscientização ambiental por parte do mercado 

consumidor.   

 

Ao adotar o marketing verde, a empresa deve informar aos seus 

consumidores sobre as vantagens de se adquirir produtos e serviços 

ecologicamente corretos, de forma a estimular e despertar o desejo por estes 

produtos. Os consumidores desejam encontrar a qualidade ambiental nos 

produtos e serviços que adquirem, porém nenhum esforço por parte das 

empresas tem sentido se os consumidores insistirem em continuar consumindo 

bens que agridam a natureza.  
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Diferencial do marketing verde 
 

O gosto e a vontade do cliente estão sendo constantemente estudados 

pelas empresas que pretendem manter-se e crescer no mercado. A 

concorrência traz a necessidade de criação de um diferencial competitivo que 

conquiste a preferência dos consumidores. Após o fim da competitividade por 

preço, a “customização” ou produto personalizado passou a ser o grande 

diferencial. Mas hoje nenhum desses fatores é inédito nos produtos.  

 

A imagem que a empresa possui passa a ser fator decisivo de compra 

para fatia cada vez maior da sociedade. A cada dia que passa aumenta o 

número de clientes e consumidores querendo ter a certeza de que a qualidade 

de suas vidas não está sendo comprometida pelos crescentes interesses 

empresariais de lucros. O número de associados a ONGs aumenta. A 

educação ambiental alcança as salas de aula e, assim, as empresas sentem-se 

cada vez mais pressionadas a uma correta conduta ambiental. 

 

Aos poucos, a mídia vem crescendo espaço em suas linhas editoriais a 

favor de relatos de danos ambientais empresariais ao meio ambiente, e os 

consumidores, com tantos produtos semelhantes ofertados, começam a cobrar 

valores éticos empresariais na escolha das marcas a consumir. Pesquisas 

apresentadas na discussão dos resultados mostram que as empresas precisam 

incluir ações de natureza ecológica em seus programas.  

 

A ordem agora é combinar qualidade, preço e imagem com 

compromisso de responsabilidade social. A prova disso é a quantidade de 

propagandas vendendo, na atualidade, a auto-imagem de empresa ética. 
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CONCLUSÃO 

 

A evolução da consciência ecológica é um fato que não pode ser 

ignorado pelas empresas. A proposta de um consumo mais sustentável tende a 

crescer cada vez mais. Como qualquer hábito de consumo, mais cedo ou mais 

tarde, esta tendência irá dominar também os países em desenvolvimento. Por 

isso, torna-se cada vez mais necessário que as empresas levem em 

consideração os aspectos ambientais em suas estratégias, da produção e de 

marketing.  

 

  Com o intuito de compreender o marketing verde como benefícios nas 

empresas, este trabalho primeiramente realizou levantamentos bibliográficos 

acerca do tema, buscando identificar, posteriormente, quais as estratégias de 

marketing verde utilizadas pela empresa, avaliar o perfil do cliente da empresa 

e verificar se o mesmo percebe as ações de marketing verde.  

 

 De acordo com os dados apresentados e com a teoria exposta até este 

momento, o marketing verde seria um benefício importantíssimo para as 

empresas, obtendo mais clientes ao expor os vários diferenciais do produto ou 

serviço, fazendo com que a empresa se destacasse dos seus concorrentes, 

conseguindo conquistar uma fatia maior do mercado.  

  

  Ao verificar se o cliente percebe as ações de marketing verde feitas pela 

empresa, atentamos para o fato de que os clientes não se dão conta disto, já 

que a própria empresa não utiliza esta ferramenta para divulgar seu produto, 

tendo o mesmo uma boa aceitação no mercado, de toda forma.  

 

Porém, isto não quer dizer que a empresa não precise elaborar 

estratégias de marketing, pois esta ferramenta proporciona crescimentos 

rentáveis para que possa se destacar mais diante de seus concorrentes e se 

manter firme no mercado.  
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 A empresa que oferecer ao mercado um ótimo produto ou serviço, 

porém não divulga o seu diferencial em relação aos dos concorrentes, não 

informando aos clientes que o produto é ecologicamente correto. Enfim, não 

existe nenhum trabalho para que a empresa seja bem vista e tenha um êxito 

maior no mercado.   

 

 Se a empresa deseja crescer e obter uma fatia maior do mercado, é 

preciso que ela utilize o diferencial do seu produto o serviço, pois se trata de de 

excelente qualidade, carecendo apenas de uma divulgação apropriada, aliada 

a uma estratégia de marketing que explore o conceito e benefícios do 

marketing verde. Essas ferramentas com certeza proporcionariam vantagens 

competitivas revertidas, conseqüentemente, em maior lucratividade. 

 

A eficiência do marketing verde traz aos processos uma característica 

que todas as empresas conectadas a um mercado globalizado devem buscar 

para melhorar sua imagem e adquirir novas fatias de mercado. 
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ANEXOS 

 
 

Índice de anexos 

 

 

ü ANEXO 01 - Livro: O segredo das empresas sustentáveis; 
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ü ANEXO 03 - INTERNET – Blog Na Raiz; 

ü ANEXO 04 - Revista Época fez uma entrevista com o executivo Fábio 
Barbosa, que liderou o trabalho pioneiro de Sustentabilidade do Banco 
Real; 

 
ü ANEXO 5 – Reportagem.  
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ANEXOS 01  

Livro: O segredo das empresas sustentáveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

32

ANEXO 02 

Revista: Visão Ambiental 
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ANEXO 03 

INTERNET 

 

Na raiz é um blog para divulgação de idéias sobre meio ambiente, 

sustentabilidade, ciência, comportamento, educação.  

 

Temas ligados por influenciarem nossas vidas, e principalmente, o futuro 

de nossas vidas. No blog é apresentada uma visão de mundo em construção, 

aprimora - lá é um desafio.  
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ANEXO 04 

ENTREVISTA 

 

Marketing Ambiental: Entrevista de Fábio Barbosa 
Arquivado em: sustentabilidade | Tags: entrevista, marketing, marketing ambiental, marketing verde, meio 
ambiente,sustentabilidade — Luiz Carlos Pôrto @ 18:01 

O jornalista Alexandre Mansur, da Revista Época, fez uma entrevista com o executivo Fábio Barbosa, que 
liderou o trabalho pioneiro de Sustentabilidade do Banco Real. 

É um grande ensinamento para as empresas. A meu ver a mensagem mais importante da entrevista é 
que o mercado é ambientalmente exigente e, portanto, valorizará as empresas que demonstrarem um alto 
desempenho socioambiental. 

  

FÁBIO BARBOSA: “A EMPRESA VERDE É UM CAMINHO SEM VOLTA” 

Para o presidente do grupo Santander, não é mais possível fazer negócios sem preocupação ambiental. 

Há oito anos, o banqueiro Fabio Barbosa olhou para sua árvore e viu uma floresta. Então presidente do 
Banco Real, ele percebeu como uma instituição financeira poderia induzir práticas sociais e ambientais 
mais responsáveis em todo o setor privado. Levou o banco a adotar atitudes pioneiras, que depois foram 
incorporadas pelo mercado. Começou com talões de cheque de papel reciclado e evoluiu para práticas 
inovadoras. Em 2004, o Real expulsou 20 clientes corporativos, inclusive algumas madeireiras na 
Amazônia, porque não seguiam as leis ambientais. A experiência do Real foi uma das referências para 
elaborar os Princípios do Equador, uma seleção de critérios socioambientais criada pelo Banco Mundial e 
hoje praticada por 60 instituições financeiras. Há duas semanas, o Real foi eleito o banco mais 
sustentável do mundo pelo Banco Mundial e pelo jornal britânico Financial Times. Com a compra do Real 
pelo Santander, no ano passado, Barbosa foi nomeado presidente das operações do novo banco, o 
terceiro maior do país. 

Época - Um banco não é uma ONG. Por que ele teria de ser bonzinho para a sociedade? 

Fabio Barbosa – Não é uma questão de “ser bonzinho”. Trata-se de fazer aquilo em que acreditamos, 
influenciando outras empresas que compartilhem nossa visão de construir um banco melhor, um mercado 
melhor e um país melhor. Já temos muita gente nesse movimento, o que ajuda a consolidar o Brasil como 
referência em sustentabilidade para o mundo. 

Época - Hoje, vários bancos fazem propaganda de suas iniciativas socioambientais. Como saber quem é 
mais empenhado? 

Barbosa – Sinceramente, não achamos que seja uma questão para medir ou comparar, e sim para 
comemorar. Quanto mais empresas, pessoas e governos apoiarem a causa da sustentabilidade, mais 
rápido teremos empresas melhores e um país melhor. Se o cliente estiver interessado em saber quem 
está mais avançado na inserção de sustentabilidade, ele consegue comprovar por meio do 
relacionamento se a prática da empresa condiz com a propaganda. 

Época – Todo mundo hoje diz que é sustentável. Cada um com entendimento diferente desse termo tão 
vago. Como avaliar quem é sério e quem apenas faz propaganda? 

Barbosa – Quanto mais empresas e instituições começam a praticar e a comunicar suas ações em 
sustentabilidade, mais o tema se difunde na sociedade. Há cada vez mais opções de comunicação, e a 
capacidade de expressão dos consumidores só aumenta. O nível de crítica e de vigilância da sociedade 
tem aumentado também. E essa é uma ótima notícia, pois ajudará a diferenciar aqueles que realmente 
fazem daqueles que fazem menos. 

Época – É possível aferir as vantagens financeiras que os critérios socioambientais trouxeram para o 
Banco Real? 

Barbosa – Sim. Com os clientes, isso se dá por meio do relacionamento. Uma rede hoteleira queria 
financiar a reforma e a modernização de dois de seus estabelecimentos. Apresentamos a possibilidade de 
inserir critérios socioambientais nas reformas, e o resultado foi que o cliente expandiu seu financiamento 
conosco. Nossa marca também tem ficado mais atrativa. Em 2004, a distância do Real para o banco líder 
em atratividade da marca era de 13 pontos porcentuais. Hoje, essa distância é de 3 pontos, quase um 
empate técnico. Isso significa novos clientes. Nos últimos 12 meses, conquistamos 200 mil correntistas. 

http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=565
http://www.silvaporto.com.br/blog/?cat=3
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=entrevista
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=marketing
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=marketing-ambiental
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=marketing-verde
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=meio-ambiente
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=meio-ambiente
http://www.silvaporto.com.br/blog/?tag=sustentabilidade
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Esse reconhecimento pelo mercado também nos dá acesso a novos financiamentos, como a construção 
de grandes obras de infra-estrutura, onde somos escolhidos como líderes dos processos que envolvem 
muitos bancos e ao mesmo tempo responsáveis pela avaliação de riscos socioambientais para os 
Princípios do Equador. Tivemos também acesso a uma linha de financiamento de US$ 300 milhões do 
Banco Mundial para projetos socioambientais de nossos clientes. 

Época - O Real anunciou que adotou critérios ambientais para selecionar clientes. Mas nos últimos anos 
só eliminou 50 clientes empresariais de um universo de 6 mil. Isso significa que estão todos ótimos? Ou o 
critério não é restrito o bastante? 

Barbosa – Nossos mecanismos de análise de gestão financeira são bastante rigorosos. Já trabalhamos 
com os melhores clientes de todos os setores, com foco na boa gestão financeira. Aspectos 
socioambientais são mais um filtro incorporado, melhorando ainda mais a análise financeira. Temos visto 
que uma boa gestão financeira se reflete na gestão ambiental de forma positiva. Durante os cinco anos 
em que fazemos a análise de risco socioambiental, fortalecemos o trabalho de engajamento dos clientes 
para investir em melhorias rumo à sustentabilidade. 

Época - Um empresário no Brasil mal consegue ser competitivo, gerar emprego e dar lucro com a carga 
tributária atual. Por que ele também precisa adotar critérios socioambientais voluntariamente? Não 
estamos cobrando muito? 

Barbosa – Trata-se de um falso dilema acreditar que ou você é bem-sucedido nos negócios ou faz as 
coisas certas. Critérios socioambientais, em meu modo de ver, não são um adendo ao negócio. Eles 
devem ser o jeito de fazer negócios. Quando um empresário toma um financiamento para reutilizar a água 
e tratar os efluentes e com isso reduz seus custos e aumenta sua produtividade, estamos provando que 
uma coisa não é antagônica à outra. Temos percebido também que empresas que pontuam melhor no 
questionário de risco socioambiental que aplicamos têm excelente performance financeira. 

Época - Como fazer negócios com esses critérios de sustentabilidade em regiões como a Amazônia, 
onde madeira e pecuária, algumas das principais atividades econômicas, têm problemas ambientais, 
fundiários e tributários? 

Barbosa – De fato, temos todos os problemas mencionados. Mas temos também clientes que fazem as 
coisas do jeito certo. É com esses que temos procurado trabalhar. Temos empresários que há anos 
exportam madeira da Amazônia fazendo o manejo sustentável. Outros que contam com certificações. 
Existem maneiras – e esses nossos clientes provam isso – de fazer negócios e manter a floresta de pé. 

Época - O que faremos com todos esses investimentos empresariais em políticas responsáveis com o 
meio ambiente se essa onda de preocupações passar? 

Barbosa – Essa não é uma “onda”, mas um caminho sem volta. Tudo o que está sendo feito veio para 
ficar. Principalmente porque é a sociedade que está cobrando e porque não há outro jeito de se fazer. Os 
americanos dizem: “Quando as pessoas fazem, os líderes seguem”. Os consumidores, tanto no Brasil 
como no mundo, estão cada vez mais exigentes e conscientes sobre o assunto, forçando as empresas a 
mudar suas práticas. 

Época - Como o senhor acordou para os cuidados socioambientais? 

Barbosa – Sempre procuro fazer as coisas certas do jeito certo. Meus valores familiares sempre 
reforçaram isso, e, aos poucos, percebi que existe uma receptividade da sociedade. Essa crença ficou 
mais forte com o tempo e agora, em que a sociedade passa por um grande momento de transição, com o 
Brasil se tornando um país cada vez mais maduro, isso está sendo cada vez mais valorizado. E cada vez 
mais pessoas vêm nesse caminho. 

Época - O que o senhor mudou em sua vida pessoal para reduzir a pegada ecológica? 

Barbosa – O filósofo americano Ralph Waldo Emerson disse: “Suas atitudes falam tão alto que não 
consigo ouvir o que você diz”. Precisamos ter coerência nas atitudes. No meu dia-a-dia, faço algumas 
coisas para isso. Reduzimos desperdício e reciclamos o lixo em São Paulo e no interior, onde estou 
certificando meu plantio de café como sustentável. Tenho satisfação em ver a preocupação 
socioambiental de meus filhos e dos amigos deles. A próxima geração, que já está chegando ao comando 
das empresas, tem um jeito novo de olhar o mundo. Eles, certamente mais do que nós, terão condições 
de deixar um mundo melhor para as próximas gerações. 
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ou para o consumidor a aplicação de métodos ambientalmente corretos aplicados ao seu 
gerenciamento interno ou na produção ou prestação de serviços. 
 
O marketing verde é uma verdadeira e ampla adoção de políticas ambientais que vão do 
início, desde a coleta da matéria prima até sua disposição; é a compreensão gerencial 
ampla, dotada de métodos abrangentes e envolventes. Envolve a área de recursos 
humanos, ciência e tecnologia, educação, tudo enfim que estiver envolvido com a 
produção ou a prestação de serviços. Será uma necessidade empresarial. A empresa 
poluidora ou eticamente incorreta sob o ponto de vista ambiental será expurgada 
gradativamente pelos consumidores. 
 
O Marketing Ambiental não se limita à promoção de produtos que tenham alguns 
atributos verdes (tais como recicláveis e produtos que não destruam a camada de 
ozônio). Isso porque, para posicionar-se como ambientalmente responsável, a empresa 
deve, antes de mais nada, organizar-se para ser uma empresa ambientalmente 
responsável em todas as suas atividades. Para isso, todos os funcionários devem estar 
conscientes de que a empresa não pode ter nenhuma falha em seu comportamento 
ambiental, pois é muito difícil e demorado o processo de reconstrução da imagem de 
uma empresa previamente retratada na mídia como ambientalmente irresponsável. Além 
disso, a empresa deve adotar um comportamento pró-ativo, ou seja, deve estar sempre 
aperfeiçoando seu comportamento ambiental, pois as expectativas da população quanto 
ao verde está em constante mudança e os objetivos que as empresas devem buscar 
atingir, em termos de emissões atmosféricas, por exemplo, são ideais (emissão zero de 
partículas poluentes). Por isso, para atingir tais objetivos, as empresas devem traçar 
metas cada vez mais rígidas. 
 
Alguns (bons) motivos para que a sua empresa adote um programa de marketing 
ambiental 
 
1. Funcionários e Acionistas sentem-se melhor por estarem associados a uma empresa 
ambientalmente responsável, e essa satisfação pode até mesmo resultar em aumento de 
produtividade da empresa. 
 
2. Redução de Custos - Ocorre na medida que a poluição representa materiais mal 
aproveitados devolvidos ao meio ambiente, ou seja, a maior parte da poluição resulta de 
processos ineficientes, que não aproveita completamente os materiais utilizados. Além 
disso, a simples auditoria ambiental, pode identificar custos desnecessários que a 
empresa pode eliminar. 
 
3. Facilidades na Obtenção de Recursos - Bancos e, principalmente, organizações de 
desenvolvimento (como o BNDES e o BID) oferecem linhas de crédito específicas para 
projetos ligados ao meio ambiente com melhores condições, tais como maior prazo de 
carência e menores taxas de juros. Além disso, a maior parte dos bancos analisa a 
performance ambiental das empresas no momento de conceder financiamentos. Dessa 
forma, empresas mais agressivas ao meio ambiente podem precisar pagar juros mais 
altos ou até mesmo ver negado seu pedido de financiamento. 
 
4. Pressão Governamental - Os diversos Governos no mundo, através de legislação, 
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vem buscando punir através de multas e proibições, práticas das empresas que tenham 
impactos ambientais significativos. A legislação vem sendo cada vez mais rigorosa na 
busca pelo "Impacto Ambiental Zero". O Governo ainda pode atuar através de suas 
compras, ou seja, proibindo a aquisição, por parte de suas empresas e orgãos, de 
produtos que afetem significativamente o ambiente físico e estimulando a consumo de 
produtos "ecologicamente corretos". 
 
5. Pressão das ONGs - As diversas ONGs pressionam empresas através de campanhas 
veiculadas na imprensa e lobby junto a legisladores. Empresa sob a mira de uma das 
principais ONGs será bombardeada na imprensa e provavelmente passará a ser 
percebida pela população como ambientalmente irresponsável, o que representa forte 
publicidade negativa. 
 
Iniciativas brasileiras 
Ao utilizar o chamado marketing verde, as empresas gastam menos por trabalhar 
próximo a organizações da sociedade civil, ser o foco de atenção crescente da mídia e 
ainda por atrair o apoio voluntário de formadores de opinião. Além disso, o grupo de 
consumidores responsáveis, que hoje é inferior a 10% do total de compradores, tende a 
crescer nos próximos anos, o que pode fazer com que os pioneiros tenham mais 
experiência e consigam com isso vantagem competitiva importante. Esse é o 
diagnóstico do Walk the Talk, estudo elaborado pelo Pacto Global (uma iniciativa da 
ONU em prol da responsabilidade social), Programa de Meio Ambiente das Nações 
Unidas e a consultoria francesa Utopies. 
 
O relatório, divulgado no final de 2005, destaca duas empresas brasileiras: Natura e Pão 
de Açúcar. A empresa de cosméticos é uma das cinco citadas como pioneiras do 
marketing verde no mundo. No caso da rede de hipermercados, o relatório menciona, no 
capítulo sobre as grandes empresas, o projeto Caras do Brasil, iniciativa do Pão de 
Açúcar que consiste em colocar produtos de pequenos agricultores à disposição dos 
consumidores. O projeto é citado como uma das dez iniciativas de grandes empresas, 
que, segundo o estudo, ainda não utilizam o marketing verde em larga escala, mas já 
flertam com a proposta. O estudo considerou grandes empresas aquelas que estão, em 
seus países, entre as dez que mais investem em publicidade. 
 
Para o estudo “Walk the Talk”, o marketing verde é viável economicamente — em 
particular para empresas que não dispõem de grande somas para publicidade — porque 
as ações social e ambientalmente responsáveis são cada vez mais discutidas na 
sociedade, o que agrega valor ao produto e à empresa. Além disso, o estudo apresenta 
uma pesquisa que afirma que 70% dos consumidores gostariam de consumir produtos 
socialmente corretos e só não o fazem mais freqüentemente por falta de informação. 
 
O relatório diz também que, ao adotar esse tipo de marketing, as empresas se 
beneficiam do apoio de outros agentes. É que geralmente as corporações que adotam a 
proposta se associam ao poder público e a organizações não-governamentais — que 
indiretamente promoverão o produto e a marca. 
 
O relatório lembra ainda que produtos e serviços social e ambientalmente corretos são 
apoiados por formadores de opinião. Para ilustrar esse aspecto, o estudo cita o caso do 
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Toyota Prius — modelo de automóvel movido a gasolina e eletricidade, que reduz em 
até 90% a emissão de poluentes. Desde 2003, atores indicados ao Oscar — como 
Leonardo di Caprio, Morgan Freeman, Salma Hayek e Charlize Theron — chegam à 
cerimônia de entrega do prêmio de Hollywood nesses carros. 
 
Embora o relatório mencione que uma das maiores vantagens do marketing verde seja o 
seu baixo custo, o estudo ressalta que a estratégia pode ser uma alternativa para 
promover elevação real nas vendas. Uma das empresas que aposta no marketing verde e 
tem bons resultados financeiros é a brasileira Natura, de acordo com o Talk the Walk. 
O relatório menciona ganhos recentemente obtidos pela empresa de cosméticos: 
crescimento de 32% nas vendas no período 2002-2004 (ante elevação de 20% do 
mercado de cosméticos), fazendo com que a fatia de mercado da empresa alcançasse 
19%; receita de US$ 604 milhões (em 2004); e valor da marca equivalente a 113% do 
volume de vendas anual. 
 
Fontes: UOL-BBC / Prima Pagina / AMDA 
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