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MARKETING VERDE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

 

RESUMO: É um fato, que a sustentabilidade nas organizações vem passando por 
um momento de grande visibilidade; São inúmeras as oportunidades dentro das 
instituições de ensino que progressivamente vão se tornando o foco de expansão ao 
manifestar tal ideologia. Baseando nos estudos da Análise Crítica do Discurso 
articulada por Fairclough, o presente trabalho buscou realizar uma pesquisa para 
identificar qual a vulnerabilidade que a ideologia utilizada apresenta, relatando os 
espaços interdiscursivos encontrados em sites institucionais.  Os dados coletados e 
analisados são demonstrados por meio do trabalho com imagens e pesquisa 
exploratória, focando indagar se a proposta anunciada relaciona-se com a teoria 
aplicada e, no caso positivo, como isso acontece. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, calcado nos estudos de Análise Crítica do Discurso, 

postulada por Norman Fairclough (2008, p.57), uma vez que “o discurso é 

socialmente construtivo, constituindo os sujeitos sociais, as relações sociais e o 

sistema de conhecimentos e crenças”. 

Desta forma, ao demonstrar preocupação com o discurso os sujeitos 

realmente exercem uma forma de poder, pois têm consciência de que as 

manifestações de poder moldam as sociedades. 

A preocupação aqui é a de estudar se nos discursos advindos do 

ciberespaço1 (o espaço virtual para a comunicação disposto pelo meio de 

tecnologias), visto que este não precisa de uma forma física para existir. 

Realmente há uma relação de poder ou se o que chega aos sujeitos como 

“informação” é apresentada sem qualquer ideologia, e denotam a incipiência com a 

qual o termo sustentabilidade tem sido utilizado na educação da Região Bragantina, 

mais especificamente em escolas particulares de ensino Fundamental e Médio, sob 

                                                           
1
 LÉVY, Pierre. Cibercultura. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34,   



 

forma de “vender” a preocupação ambiental, como forma de uma propaganda, que 

velada ou não, é politicamente correta. 

Lembremos que a tal preocupação, mais conhecida como sustentabilidade 

está calcada na ética e na responsabilidade social, as quais andam juntas. Aquela 

diz respeito aos valores e princípios morais os quais devem ser discutidos e 

aplicados nas decisões e atividades das empresas, e desta forma, Alessio (2004, p. 

68) explica: 

que se necessário em face às consequências sociais que podem advir, 
perante a sociedade e a opinião pública, de decisões e ações tomadas 
pelas empresas que levem em consideração apenas interesses 
econômicos. É nisso que reside o sentido de obrigatoriedade e não nas 
demandas sociais que afetam a sociedade. 

 

Outros autores, como Bueno, Serpa, Sena, Oliveira e Soeiro (2002) 

destacam a preocupação da empresa em desenvolver ações socialmente 

responsáveis, por meio de programas consistentes que tenham continuidade, que 

apresentem resultados tangíveis, gerando e disseminando conhecimento, 

promovendo seus públicos de interesses que exerçam alguma influência ou sejam 

influenciados pela empresa.  

Para Alessio (2001, p.71)  

a expressão responsabilidade social das empresas é um comportamento 
dos indivíduos que fazem parte das empresas, seus acionistas, dirigentes, 
funcionários e colaboradores que tomam as decisões, orientados ou não por 
uma conduta ética, mas cujas atitudes terão consequências seja a um dos 
stakeholders, ou seja, à sociedade em geral. 

 

Mediante tais preocupações e comportamentos busca-se levantar a teoria de 

marketing de relacionamento, que constitui um novo paradigma por ser o esforço da 

empresa para desenvolver benefícios mútuos em longo prazo. 

Gordon (2001, p. 31) 

lembra o marketing de relacionamento como sendo um processo contínuo 
onde há uma identificação de valores para o cliente e o compartilhamento 
dos benefícios decorrentes durante todo o longo período de parceria. 

 



 

Sendo o marketing de relacionamento uma ferramenta de aproximação entre 

empresa e cliente, não há duvidas de que tal estratégia leva a um encorajamento do 

cliente em relação às mudanças que a instituição lhe proporcionará. 

Marketing e conectividade andam juntos, pois analisar a demanda e o 

feedback do cliente, agir buscando melhoras ao que foi ouvido e monitorar a 

qualidade e a velocidade das informações da empresa são exemplos de 

conectividade direta com o cliente e melhoria nas estratégias do marketing da 

empresa. O foco é sempre o CLIENTE e, para tanto, é imprescindível saber 

gerenciar relacionamentos e no caso deste trabalho não são os clientes de um 

produto que interessam, mas os de uma ideia, divulgada em um contexto 

educacional. 

Além do marketing se faz necessário o entendimento da análise do discurso 

sustentável e educacional por meio de uma breve analise de uma escola da região. 

Embora o corpus seja muito pequeno, já é possível constatar que as instituições 

educacionais, não trabalham seus projetos da mesma forma como quando os 

divulgam e resta-nos entender o porquê.  

Sendo assim, tal comportamento leva-nos à reflexão de quão realmente 

comprometidos com o futuro que se propõem a proteger, estão tais instituições e 

mais, de que maneira buscam unir seu discurso, focado no marketing verde, à 

metodologia aplicada no cotidiano de seu ambiente ou se realmente a informação 

encontrada é escrita sem nenhuma forma de ideologia. 

  

OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral pretende-se averiguar as causas e as motivações 

advindas da preocupação com um discurso sustentável no mundo corporativo, 

apresentado nos sites de escolas da região de Atibaia, por meio da Análise Crítica 

do Discurso no que diz respeito ao marketing, constatando assim sua realidade, com 

base em uma preocupação mercadológica séria ou como uma forma de 

manipulação, característica dos estudos do poder do discurso, considerada, desta 

forma, inadequada. 

 



 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa acontece primeiramente, de forma exploratória, no que diz 

respeito aos contextos necessários para que se trate posteriormente de seu cunho 

explicativo. Gil, (2000) com relação aos procedimentos técnicos, segundo Gil (id), 

para este tipo de trabalho, se fazem necessárias duas formas de pesquisa: 

bibliográfica e documental. Esta será baseada no site verificado e aquela, nas 

teorias apontadas. 

Desta forma, todos os procedimentos a serem utilizados serão orientados de 

forma interpretativa, acompanhando a proposta da Análise Crítica do Discurso. É 

relevante lembrar aqui, que por uma questão de ética, a escola de onde foram 

retiradas as informações não será indicada, sendo referida como escola XYZ. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

    A cidade de Atibaia é habitada por cerca de 140 mil pessoas e faz parte da 

quinta região administrativa do Estado. Situa-se na região da Mantiqueira e limita-se 

com os municípios de Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Bragança 

Paulista, Jarinu, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato e Franco da Rocha. 

Seu clima foi avaliado e eleito pela UNESCO como o 2º melhor clima do 

mundo, sendo temperado seco e tendo seu ar puro, devido à facilidade de circulação 

por estar localizada entre serras, por isso se trata de um grande ponto a ser 

lembrado, quando o assunto é sustentabilidade. 

“Em 1905, o município então chamado São João de Atibaia passou a 

denominar-se somente Atibaia” (Site Atibaianovo.com.br), sendo este o ponto de 

progressão da região Bragantina, com o clima agradável e o fácil acesso, passou a 

receber indústrias e moradores em um número significativo, e consequentemente 

com este crescimento veio à necessidade de investir em educação.  

Sendo uma cidade com clima admirável e grande valorização do verde, a 

ideia da sustentabilidade corporativa passou a ser um grande diferencial também 

para as instituições de ensino, uma vez que toda a cidade “respira esta ideia”, ou 



 

seja, caracterizam uma ideologia, que para Fairclough (2008, p.117) são entendidas 

como 

significações e/ou construções da realidade (o mundo físico, as relações 
sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões 
das fomas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a 
produção, reprodução ou transformação das relações de  dominação. 

 

Com a facilidade da comunicação via ciberespaço foi possível expandir a 

ideia de instituições educacionais sustentáveis, porém, com a praticidade do acesso 

a estas informações, conhecer como pensam e agem tais organizações, ficou mais 

complexo, até mesmo por aquilo que as mesmas não publicam, mas indicam no seu 

escopo, em sua página na web, sendo este o ponto crucial para os nossos estudos, 

conforme será visto na figura 1. 

É comum encontrar na internet, a fórmula ‘mágica’ para a formação 

humana, onde o discurso nas páginas das instituições de ensino, o artifício usado 

em prol da construção de um futuro defendível e renovável aconteça com a 

conscientização dos pais (que escolhem a referida instituição) e dos alunos 

desenvolvimento, porém quando se busca relatar a prática do que é apresentado, é 

notória a carência dos princípios defendidos em seu cotidiano, o que permite que se 

pense o porquê esse tipo de prática acontece. 

Como parte do processo de progressão da sustentabilidade em tal ambiente, 

é necessário que além da teoria, existam de fato, os meios descritos nas 

propagandas, para que o aluno possa ser sensibilizado quanto a importância que 

esta ação gradativa de prevenção e cuidados com o meio ambiente deva acontecer 

em seu dia a dia. 

 

Figura 1: site da escola A  



 

Não é totalmente inexistente a prática destes conceitos junto aos alunos, 

mas o que se questiona, é se de fato o princípio adotado, se reflete aquilo que a 

organização acredita ser importante, remetendo à indagação, se esta postura não 

seria simplesmente uma jogada de marketing político, voltado para uma região - sem 

menosprezar as demais -, que mais se destaca no quesito “valorização do verde”, 

aproveitando-se de todas as vantagens que uma conscientização sustentável remete 

à aqueles que possuem a real preocupação com o meio ambiente. 

 

RESULTADOS 

  

A análise revela que tal prática que multiplique e amplie a conscientização 

dos alunos para o futuro de humanidade com garantias de mudança, é um tanto 

quanto ilusória, uma vez que ao relacionar o material disponível na internet com uma 

busca mais avançada dos resultados obtidos com a proposta, a informação que se 

obtêm não pode ser relacionada com os conceitos citados. 

 

         Figura 2: Formação Humana, escola XYZ. 

A tarefa de estimular e fomentar ações sustentáveis, em principio parece 

ser um grande meio para atingir o tão esperado objetivo, contudo não pode ser 



 

classificada como ferramenta de transformação, já que a tarefa de modificar os 

hábitos deve acompanhar os alunos em todas as suas oportunidades.  

Vale salientar também, que a sustentabilidade, que passara a compor a 

formação humana, vai além do conceito dos 4 R’s: reduzir, reciclar, respeitar e 

reutilizar; tem em composto a responsabilidade social, que é a soma de ações que 

visam  a uniformidade social e a preservação dos direitos e da obrigação do 

indivíduo integrante da sociedade, defendido, principalmente pelos AIEs, ou seja, 

segundo Althusser, o filósofo francês, os aparelhos ideológicos, grosso modo, sob a 

perspectiva marxista, trataram do Estado como uma realidade mais complexa, onde 

o Estado compreende governo, administração, exército, polícia, e tribunais, dentre 

outros, pois ao seu ver funcionam pela violência (física ou não, como a violência 

administrativa), pelo menos em situações limite. Aparelhos Ideológicos do Estado, 

que aqui consistem na Prefeitura das cidades da referida Região. 

Pensar em marketing, que se volta para os valores humanos, partindo da 

premissa de que os consumidores estão cada vez mais em busca de soluções para 

satisfazer seus anseios de transformar o mundo globalizado em um lugar melhor 

(KOTLER et al., 2010, p. 04) está atrelado à questão dos AIEs, pois na perspectiva 

do discurso é somente quando um AIE percebe uma ideia que os sujeitos também a 

percebe. 

É necessário que a teoria seja alinhada à prática diária, que os  educadores 

auxiliem realmente de forma a agregar o conhecimento real do conceito de 

sustentabilidade a seus alunos, para que o conhecimento realista e atualizado sirva 

de estímulo que os impulsionem a pensarem por si só,  e assim possam articular 

suas próprias ações, permitindo mudanças abrangentes em toda a sociedade. 

A resistência de uma sociedade acostumada a uma vida predatória, cujos 

recursos sempre foram subtraídos sem a menor preocupação é visível, porém o 

progresso de uma cultura que garanta a continuidade da biodiversidade, a 

qualidade de vida e a progressão dos recursos naturais começará quando o 

discurso demostrar menos importância do que aquilo que de fato é feito, quando nos 

sites de instituições o chamariz for a ação que encoraje a reação, fomentando a 

necessidade de modificação e de tal forma que todo e qualquer manifesto venha a 

contagiar toda uma geração, que se sentirá incumbida de continuar uma ação  

prematura mas que de resulte em uma recompensa imensurável para todos que 

dele compartilhem. 



 

Não é necessário que na página virtual existam completos projetos que 

comprovem a efetiva ação sustentável ocorrida na instituição, mas, se a “moda” 

exige tal slogan, então que os princípios éticos e teóricos passem a complementar 

uma mudança no que a instituição está realizando na forma como os pais investem 

na educação de seus filhos, consequentemente, em seu futuro. 

Na figura 1, as palavras ou locuções, disponibilizadas ao clicar na aba 

“formação humana”, as palavras sustentabilidade, Mantenedora e Fraternidade 

apresentam um léxico carregado de preocupações com valores no que diz respeito à 

mantenedora. Fica perceptível que a palavra mantenedora é o centro de tudo e sem 

ela tanto a formação humana adequada quanto a fraternidade seria impossível. Isso 

fica claro ao retomarmos a disposição dos elementos da figura 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante ao que foi tratado é relevante apontar que a utilização de palavras 

específicas, cores que remetam ao que se quer dizer e disposição de imagens e 

conteúdos, são ferramentas usadas para seduzir seu público em alvo, encantando 

superficialmente a todos, transferindo ilusoriamente a responsabilidade da 

modificação do conceito sustentável em seus alunos, que deveria vir de casa, seja 



 

para a instituição de ensino, enfatizando ainda que sua a transformação dependerá 

dos projetos adotados no ambiente acadêmico. 

Tal maneira de manipulação demonstra tamanha carência no quesito 

formação humana e conscientização sustentável, pois mostra que antagonicamente 

as organizações buscam formas de se destacar em um momento de evolução das 

pessoas com relação à preservação do futuro, ao invés de firmar tais fundamentos, 

ferindo assim a credibilidade que algo tão grandioso possa transparecer para as 

pessoas, comprovando que, mesmo diante de projetos, é muito fácil fazer com que 

pessoas preocupadas se sensibilizem, porém não evidenciando que é com esta 

mesma facilidade que as necessidades serão sanadas. 

A percepção do que a sustentabilidade abrange, caminha em direção a 

todos mesmo que a passos lentos, e o questionamento que permanece é de que, 

até onde propagandas superficiais irão abrilhantar os olhos das pessoas, levando-as 

a acreditar sem argumentar o que está sendo apresentando a elas, trazendo para as 

organizações a preocupação e a responsabilidade de fundamentar suas propostas e 

concretizar suas ações. 

Finalmente é importante que fique claro aqui que as reflexões apresentadas 

aqui consistem em uma possibilidade de análise e de forma nenhuma é o interesse 

de que seja vista como uma análise finalizada. O eu se pretende aqui é que 

pesquisadores e consumidores de produtos e serviços possam estar mais antenados 

ao que acontece no mundo do marketing. 
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