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MARKETING VERDE COMO ESTRATÉGIA DE VENDAS 

 

RESUMO 

Com os problemas ambientais cada vez mais em evidência as pessoas têm buscado 

se sensibilizar e a exigir das empresas melhorias para a criação de produtos 

sustentáveis. Contudo, criou-se o Marketing Verde que consiste em atividades 

desenvolvidas para satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, com o 

mínimo de impacto negativo sobre o meio ambiente. Este estudo tem como objetivo 

mostrar a importância do Marketing verde como estratégia de vendas na sociedade 

atual e como esses fatores têm influenciado o consumidor consciente a adquirir 

produtos ecologicamente corretos, e verificar como essa estratégia de vendas tem 

gerado lucros para as empresas; os métodos utilizados para realização do trabalho 

foi por meio de pesquisa bibliográfica e o instrumento de coleta de dados, foi o site 

da empresa Natura. Nosso intuito foi o de demonstrar as vantagens e desvantagens 

do tema abordado dentro de um empreendimento e para o consumidor, já que o 

marketing verde está sendo cada vez mais adotado pelas organizações como um 

bom diferencial competitivo, estando à frente da concorrência, trazendo lucros, 

benefícios e sucesso a empresa.  

Palavras-Chave: Estratégia; Marketing verde; Meio ambiente; Propaganda. 

 

INTRODUÇÃO 

Para Robert Bartels, da Ohio State University, a origem da palavra marketing surgiu 

entre os anos de 1900 e 1910 através de publicações sobre práticas do comércio e 

de distribuição. No entanto, os primeiros conceitos básicos de marketing nasceram 

entre as décadas de 1910 a 1940, sendo alicerçados com o nascimento do Journal 

of Marketing e da American Marketing Association, na década de 1930, porém, 

nessa época seus conceitos eram muito limitados à distribuição e ao comércio. 

O marketing tem como objetivo impulsionar as vendas de determinados produtos 

dentro de uma empresa através de propagandas, aumentando desta forma a 

competitividade no mercado.  

Com os problemas ambientais cada vez mais em evidência, as pessoas têm 

buscado se sensibilizar de tais problemas e suas formas de melhorias para o meio 

ambiente. Dessa forma, se tornaram clientes mais exigentes, buscando produtos 

que causam menor impacto na natureza, desde o método de extração da matéria 



prima até o pós-consumo. A partir desta ideia de consumo sustentável surgiu o 

marketing verde, que consiste em atividades desenvolvidas para satisfazer os 

desejos e necessidades dos consumidores com o mínimo possível de impacto 

negativo sobre o meio ambiente. Com o passar dos anos, as empresas têm sido 

desafiadas constantemente a produzirem produtos de forma sustentável e eficaz, 

evitando a degradação ambiental e garantindo a sobrevivência e a sustentabilidade 

financeira. 

   

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo consiste em analisar as estratégias de Marketing Verde 

na percepção de compra dos consumidores na grande São Paulo. 

Ao que se referem os objetivos específicos, o artigo incide em: mostrar a importância 

do Marketing Verde como estratégia de vendas na sociedade atual, analisando os 

fatores que tem influenciado o consumidor na aquisição de produtos ecologicamente 

corretos da empresa Natura e verificar como essa estratégia de vendas tem gerado 

lucros para as empresas. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado mediante pesquisas bibliográficas. Para a coleta de dados, 

além dos autores pesquisados foram analisadas entrevistas que constam no site da 

empresa Natura, o que possibilitou demonstrar as vantagens e desvantagens do 

tema abordado ao ser aplicado dentro de uma empresa e a conscientização das 

pessoas em prol dos cuidados com o meio ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A palavra marketing vem do inglês e deriva do Latim “Mercatus”. Em português 

significa mercadologia, comercialização ou ação de mercado.  

Segundo Bartels (1976), o estabelecimento de uma economia de mercado operou 

profundas alterações na estrutura social e econômica. Uma nova atitude para com 

os negócios revolucionou a economia e esse elemento revolucionário foi identificado 

com o termo "marketing". Relatos históricos do comércio levam a concluir que o 

marketing sempre existiu.  

O marketing inicialmente significava essa combinação de fatores que tiveram que 

ser levados em consideração antes da realização de certas vendas ou atividades 



promocionais. Marketing deve ser encarado não apenas como uma prática de 

negócios, mas como uma instituição social; pois é essencialmente um meio de 

atender e satisfazer certas necessidades pessoais. É um sistema altamente 

desenvolvido e refinado do pensamento e da prática característica de um período no 

desenvolvimento da economia de mercado. Uma presunção latente na prática da 

comercialização tem sido que a comercialização dá para a sociedade mais do que a 

sociedade dá a ele. O fato é que o marketing é apenas um dos vários meios de 

realizar um objetivo social. 

Para a American Marketing Association, “grupo de profissionais comprometidos com 

marketing e networking na área da baía de Tampa. ”O marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação 

e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento 

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Quanto à 

área de estudo do marketing, as opções giram em torno de algumas áreas 

específicas, a saber: Economia, Sociologia, Comunicação e Administração. A 

Sociologia é considerada ciência pura ou básica, apesar do marketing utilizar as leis 

desta para atingir seus objetivos não seria coerente classificá-lo como disciplina da 

Sociologia. 

 

DIFERENÇA ENTRE PREÇO E VALOR 

Muitas pessoas é que elas confundem preço com valor, Preço: é o custo financeiro 

de um bem para sua aquisição. Valor é uma comparação psicológica sobre a 

funcionalidade do bem com seu preço. 

Kotler (2011), professor universitário estadunidense, distinto professor S.C. Johnson 

& Son de Marketing Internacional na Kellogg School of Management na 

Universidade Northwestern, indica que uma oferta de marketing para o mercado tem 

um valor agregado do ponto de vista do consumidor, que é resultado da diferença 

entre o valor total esperado (conjuntos de benefícios) e o custo total para o 

consumidor, e que pode ser interpretado como lucro do consumidor na transação de 

troca. Assim, o valor percebido é o valor atribuído pelos clientes ao produto ou ao 

serviço, baseado na relação entre os benefícios que este produto trará segundo a 

ótica do consumidor e os custos percebidos para a sua aquisição se comparados 

com o preço da concorrência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kellogg_School_of_Management
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Northwestern


Segundo Zeithaml & Berry (1988), pesquisadora que desenvolveu o modelo da 

Lacuna do Cliente, o qual identifica uma lacuna na prestação de serviços formada 

pela diferença entre o serviço esperado e o serviço percebido pelos clientes. O valor 

percebido é a avaliação total de um consumidor sobre a utilidade do produto, 

baseadas em percepções do que é recebido (benefícios) e do que é dado 

(sacrifícios). 

 

MARKETING VERDE – NOVO RAMO DE ESTRATÉGIA 

Segundo Rômulo Sousa (2010), Administrador de Empresas pela FACER, muitas 

pessoas pensavam que o marketing verde é uma nova estratégia do marketing para 

lucrar; realmente, no início do marketing verde entre as décadas de 1980 e 1990, 

era basicamente isso. Aos poucos, através das pressões sociais, legais e até 

mesmo da própria mudança de consciência por parte dos empresários, atualmente o 

foco é mais voltado à preservação do meio ambiente, sendo que muitas 

organizações têm feito muito mais do que o exigido pela lei. 

Devido ao fato da sociedade ter começado a se conscientizar sobre a importância de 

preservar o meio ambiente, começou a se importar em consumir produtos que não 

agredissem o meio ambiente. E como visto anteriormente que o verdadeiro 

marketing se importa em buscar e manter os clientes, as empresas começaram a 

desenvolver produtos sustentáveis para conseguir manter seus clientes que se 

importam com a questão ambiental. 

De acordo com Queiroz (2011), a incorporação de características ambientais aos 

produtos é uma tarefa que envolve, em alguns casos, mudanças drásticas no 

processo produtivo, visando o abandono de tudo aquilo que possa comprometer a 

qualidade ambiental do que está sendo produzido. O controle do processo produtivo 

no marketing verde envolve a análise de todo o ciclo de vida dos produtos, desde 

sua produção, embalagem, transporte e consumo até sua utilização e posterior 

descarte, isto significa que durante todas as etapas do ciclo de vida de um produto, 

seus impactos ambientais negativos foram avaliados e corrigidos para que ele se 

tornasse não somente mais saudável para o consumo, como também menos 

agressivo ao meio ambiente. Para isso, são controladas as formas como as matérias 

primas são extraídas da natureza e as formas como elas são trabalhadas no 

processo produtivo, tendo em vista a redução da emissão de poluentes para o meio 

ambiente. O produto final, também deve ter qualidade ambiental agregada, sendo 



um produto não poluente e que, além de não provocar danos à saúde das pessoas, 

quando de sua utilização, também não provocará efeitos ambientais negativos, 

quando de seus descartes, passado com sucesso por todo esse processo o produto 

passa a ser considerado “ecologicamente correto”. 

 

ROTULAGENS AMBIENTAIS   

A rotulagem ambiental é de acordo com a norma ISO 14020, um conjunto de 

instrumentos informativos que procura estimular a procura de produtos e serviços 

com baixos impactos ambientais através da disponibilização de informação relevante 

sobre os seus desempenhos ambientais. 

O enquadramento da rotulagem ambiental tem em consideração a preocupação 

global e crescente da proteção do ambiente, por parte dos governos, do mercado e 

dos cidadãos. 

Existe uma grande variedade de rótulos e declarações de desempenho ambiental, 

quer voluntário, quer obrigatório.   Em vários casos, este tipo de rotulagem tomou a 

forma de rótulos ecológicos concedidos ao produto, aprovados por um programa de 

rotulagem ambiental operado a nível nacional e regional. Os rótulos ecológicos 

utilizam critérios multidimensionais (como o rótulo ecológico da União Europeia) 

baseados na avaliação do ciclo de vida (ACV), ou baseados num determinado 

impacto ambiental (como o rótulo Energy star em eficiência energética). 

Além dos rótulos ambientais, os produtores podem declarar que os seus produtos 

são ambientalmente orientados, sendo denominados por declarações ambientais. 

 

ESTRATÉGIAS DE VENDAS UTILIZANDO O MARKETING VERDE NA EMPRESA 

– NATURA 

A Causa Ambiental como estratégia empresarial na Natura busca melhorar sua 

imagem vinculando-se a causas sociais, de forma a atingir o consumidor 

emocionalmente, pelo coração ou consciência ecológica. Nesta conceituação de 

Morais (2004, p. 63), as empresas que forem capazes de firmar este compromisso 

aos olhos do consumidor terão mais probabilidades de serem bem-sucedidas. Esse 

conceito pode ser comprovado com a atuação da empresa de cosméticos Natura 

que, fundada em 1969, hoje é considerada uma das empresas mais admiradas do 

Brasil. Recebe constantemente inúmeros prêmios, sua marca é uma das mais 



valorizadas do país, sendo reconhecida pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial) como marca de alto renome. 

A propaganda é uma das principais ferramentas que as empresas utilizam para 

comunicar-se de forma persuasiva com compradores e o seu público alvo. A 

associação Americana de Marketing define a propaganda como qualquer forma 

paga de apresentação não pessoal de ideias, produtos e serviços, levada a efeito 

por um patrocinador identificado. 

Também se entende que o uso da propaganda é de extrema importância no 

marketing, pois é através dela que as empresas conseguem “influenciar” as pessoas 

a consumirem e, com isso, a propaganda acaba sendo uma peça chave das 

empresas na hora de divulgar seus produtos, pois são durante as propagandas que 

a empresa vai mostrar suas características, pontos positivos e sua utilidade da 

melhor maneira possível. Sendo assim, se a propaganda for de fato boa e atingir o 

seu público alvo, o indivíduo vai sentir a necessidade de consumi-lo, não 

simplesmente por consumir, mas por de fato sentir que aquilo irá completá-lo de 

alguma maneira e irá suprir suas necessidades.  

Muito mais do que uma divulgação de marcas, a propaganda propõe uma mudança 

de comportamento e de gostos. Para entender o caminho que a propaganda 

percorre, é preciso entender a mente humana. A mente humana só aceita novas 

informações que combinem com o seu “estado de espírito”. 

 

RESULTADOS 

O Marketing deve ser encarado não apenas como uma prática de negócios, mas 

como uma instituição social. Marketing é essencialmente um meio de atender e 

satisfazer certas necessidades pessoais. É um sistema altamente desenvolvido e 

refinado do pensamento e da prática característica de um período no 

desenvolvimento da economia de mercado. 

Uma oferta de marketing só alcançará êxito se proporcionar valor ao seu mercado-

alvo. O cliente recebe benefícios e assume custos, por isso definimos valor como a 

razão entre tudo aquilo que o cliente recebe e tudo o que sacrifica ao fechar um 

acordo. Os benefícios incluem benefícios funcionais e emocionais, os custos incluem 

custos monetários, de tempo, de energia e psicológicos. 

O marketing verde é um dos mais novos ramos do marketing voltado a atender as 

demandas de seus clientes que, preocupados com o meio ambiente, exigem que as 



empresas realizem algumas modificações nos processos de fabricação de seus 

produtos a fim de ajudar na preservação e aumentar a qualidade ambiental.  

Ao mesmo tempo em que percebemos que existe uma maior preocupação ambiental 

por parte dos consumidores, verifica-se no Brasil certa ruptura sobre o assunto, pois 

apesar de muitos profissionais acreditarem que o consumo sustentável começa a 

ganhar força, outros profissionais menos otimistas acham que este tipo de consumo 

está longe de se consolidar no Brasil. 

A seguir algumas opiniões dos profissionais da Natura que mostram a dúvida 

relacionada à evolução ou não do consumo sustentável, retiradas do próprio site da 

empresa:  

As pessoas estão se tornando mais conscientes quando o assunto esta relacionado 

ao meio ambiente, utilizar de produtos sustentáveis, ecologicamente corretos e 

destinar corretamente seu resíduo é mais que uma prática de interesse econômico, 

é um habito que devemos adotar diariamente para preservar e melhorar o que hoje 

já está ficando escasso, os recursos naturais. Para a Promotora Natura do Rio de 

Janeiro:  

Acho que os consumidores estão evoluindo para a compra de produtos 
ambientalmente corretos, pois estão tendo que se adaptar a uma cultura 
própria, a população não pensa no planeta, pois precisa sobreviver. 
Infelizmente não vemos ainda a separação de lixo, nem da economia da 
água, ainda vemos as ruas sujas, enfim é necessária mais educação, mais 
consciência. O mais interessante é que quando aceitamos estes conceitos, 
nos tornamos mais críticos, mais observadores! 

 

É preciso trabalhar mais com propagandas, palestras, incentivar o público em geral 

a fazer uma melhor gestão da compra de seus produtos, consumir de forma 

consciente trazendo múltiplos benefícios ambientais e sociais. Para o Gerente Geral 

de Vendas da Natura:  

Os consumidores ainda estão em processo de evolução, ainda não estão 
em um estágio avançado. Se você olha para a massa consumidora, com 
certeza, falta muito (para a compra de produtos ambientalmente corretos). 

 

Se adaptar a novos hábitos nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais quando 

envolve custos. Pois embora os produtos ecológicos possuam um valor mais 

elevado, o mesmo é melhor para o meio ambiente, e fazendo o melhor para o meio 

isto resultara em uma boa qualidade de vida e um ambiente saudável para as 

presentes e futuras gerações, além da relação entre a eficiência, eficácia e 



efetividade do produto que ira satisfazer aos consumidores. No entanto, a Gestora 

da Linha Ekos comenta que: 

 

As pesquisas nos dizem que sim, que o consumidor está evoluindo para a 
compra de produtos ambientalmente corretos, pois ele tem uma percepção 
muito positiva das empresas que assim o fazem, porém, este mesmo 
consumidor que valoriza, que acha interessante, que em pesquisa acha que 
a Natura é uma empresa com imagem positiva, etc e tal, nem sempre está 
predisposto a pagar mais por isso. Então você verifica uma ruptura nesta 
valorização do consumidor. O fator econômico é a parte mais sensível deste 
consumidor. 

 

Em suma, o marketing contempla uma diversidade de práticas preservacionistas, por 

parte de instituições que visem à eliminação ou redução de danos ao meio 

ambiente, em todas as etapas do ciclo de vida de seus respectivos produtos. 

Através dos rótulos ambientais, também é possível saber se o produto que estará 

sendo adquirido está dentro dos padrões ecologicamente correto, adotado pela ISO 

14020. 

Desde que as empresas passaram a reconhecer as preocupações ambientais como 

uma vantagem competitiva e de distinção no mercado, declarações e rótulos 

ambientais começaram a emergir em vários produtos e serviços no mercado. Estes 

instrumentos fizeram ainda despertar o interesse dos consumidores, na redução dos 

impactos no ambiente através das suas opções de compra. 

Ao mesmo tempo em que percebemos que existe uma maior preocupação ambiental 

por parte dos consumidores, verifica-se no Brasil certa ruptura sobre o assunto, pois 

apesar de muitos profissionais acreditarem que o consumo sustentável começa a 

ganhar força, outros profissionais menos otimistas acham que este tipo de consumo 

está longe de se consolidar no Brasil. 

Portanto, entendemos que o marketing está preocupado em satisfazer as 

necessidades da sociedade ao invés de “cria-las”. Quanto ao marketing verde, seu 

objetivo principal é mostrar ao consumidor que uma ação ecologicamente correta é 

também mais saudável para o consumo a partir do momento em que se reduzindo 

os danos ambientais à qualidade de vida das pessoas indiretamente sofre melhorias 

progressivas, ou seja, no Marketing verde, a empresa divulga o que tem feito em 

prol do meio ambiente e, desse modo, procura sensibilizar o consumidor para que 

ele também participe deste processo, já que a responsabilidade de preservar os 

recursos naturais, seja este renovável ou não renovável é de todos. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o crescimento cada vez maior de pessoas que possuem ideais e atitudes 

ambientalmente corretos (que não agridam o meio ambiente), o marketing verde 

surgiu para atender as necessidades destas pessoas, que passaram a exigir produtos 

“ecologicamente corretos” e a partir disto as empresas começaram a criar e modificar 

alguns produtos para que preservassem e aumentassem a qualidade ambiental do 

planeta. Com a implantação de produtos ecológicos foi possível manter clientes 

antigos, que tiveram uma mudança nos seus ideais e, consequentemente, atrair 

novos consumidores e mostrar para eles como o consumo e preservação da natureza 

são duas coisas que podem andar juntas desde que sejam feitas de maneira correta. 

As empresas que utilizam o marketing verde, como é o caso da Natura, buscam 

chamar o consumidor através de suas ideias ecológicas, visando um ambiente limpo 

e sustentável para todos. Assim, o indivíduo se sentirá impulsionado a comprar 

produtos que não agridam o meio ambiente independente do preço, pois agora esse 

produto terá certo “valor” para ele. 

De fato pesquisas comprovaram que no caso da empresa Natura, por exemplo, os 

investimentos em desenvolvimento sustentável geraram grandes lucros, aumentaram 

sua popularidade, fez com que a empresa aumentasse a produção, divulgando-os em 

propagandas televisivas, jornais, e etc. As empresas deveriam se adequar ao 

marketing verde, promover melhorias na produção e destinação de seus produtos, 

além de que,  o conceito dessa ferramenta deve ser mais difundido com o intuito de 

gerar melhorias ambientais, além de ser uma estratégia de vendas para 

consumidores conscientes.  

Contudo, o marketing verde tem sido uma ferramenta de extrema importância no 

mundo dos negócios e das empresas, e tem sido usado como estratégia de vendas, 

pois ele de fato, eleva o consumo dos produtos em grandes proporções e com o uso 

da propaganda isso tem melhorado cada vez mais, pois tem atingido o seu público 

alvo, que é o objetivo do marketing verde.    
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