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MARKETING VERDE – DIFERENCIAL ORGANIZACIONAL 

  
RESUMO  

  
OBJETIVO: O presente trabalho busca retratar como as organizações atuais 
sobressaem entre as demais usufruindo da promoção de seu marketing verde, 
que torna possível explorar este diferencial, compreendendo e se estendendo até 
os clientes mais rigorosos, logo a agregação de valor está diretamente vinculado 
à satisfação do cliente. MÉTODO: Conforme Gil, (2002) com relação aos 

procedimentos técnicos, para este tipo de trabalho, se fazem necessárias duas formas 
de pesquisa: bibliográfica e documental. RESULTADOS: É fato que a arte do 
marketing é atrair clientes e satisfazer suas necessidades, mas no mercado 
competitivo no qual as pessoas possuem maiores informações sobre tudo e todos, o 
diferencial das organizações fica presente na preocupação com os clientes e o 
ambiente em que vivemos. CONCLUSÃO: Esta pesquisa deve ser o início de muitas 
outras, pois o assunto e muito abrangente; De um lado, empresas se utilizando de 
propaganda verde para se promover e de outro, empresas sérias tentando se adequar 
no mercado em prol do coletivo. 
 
  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Marketing é o conjunto de técnicas e métodos destinados ao 

desenvolvimento das vendas, pode também ser compreendido como o cálculo 

do mercado, que estuda as causas e os mecanismos que controlam as 

relações de troca, entende necessidades e criam desejos aos consumidores.  

Kotler (2000, p.25) ensina que: 

 
Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, 

promover e fornecer bens e serviços a clientes sejam estes 
pessoas físicas ou jurídicas. Na verdade, os profissionais de 
marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, 
experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, 
organizações, informações e ideias. 

 

Na década de 1990 a importância com o meio ambiente foi 

atribuída ao marketing e a gestão ambiental tornou-se, pois uma importante 

ferramenta de modernização e competitividade para indústrias nacionais e 

internacionais, contrária a uma ideia até então forte, onde a gestão 

ambientalista era inimiga do desenvolvimento econômico. As empresas 

começaram a se preocupar com o meio ambiente, além de serem obrigadas a 

cumprir leis de emissão de gases poluentes. 

Desta forma a tendência da população é se sensibilizar cada vez 

mais com a degradação ambiental, uma vez que perdemos o controle da 

administração de nossas riquezas naturais, cada vez mais escassas. Empresas 

do mundo todo se preocuparam apenas em se desenvolver, ter lucros e ganhar 



mercado; mas nos dias de hoje essa necessidade tem mudado: as pessoas 

estão se dando conta de que o cuidado com o bem mais precioso da Terra é 

mais do que necessário, é urgente. Com essa grande importância atribuída a 

essa questão, as empresas tiveram que se remodelar, encaixar a palavra 

“preservação ambiental” em todas as áreas sob seu controle. 

Portanto, o Marketing Verde é a prática de todas as ferramentas 

do marketing, incorporando a conscientização da preservação. Envolve análise 

de todo ciclo do produto, desde produção, embalagem até chegar a sua vida 

útil e ser descartado corretamente.  

O objetivo desta pesquisa é estudar o início da mudança de 

comportamento que preconiza os cuidados com o meio ambiente, bem como 

entender como as empresas utilizam tais ferramentas como diferencial 

competitivo de mercado. Conforme Gil, (2002) com relação aos procedimentos 

técnicos, para este tipo de trabalho, se fazem necessárias duas formas de 

pesquisa: bibliográfica e documental e será baseada nas informações 

encontradas, consistirão, pois pesquisas de fontes secundárias, uma vez que 

não serão aplicados nenhum tipo de questionário ou outra forma de entrevistas 

que envolvem quaisquer tipos de atores. 

 

  

  

1. CONCEITO DE MARKETING EM AMBITO TRADICIONAL  

  
 

O mercado está em constante mudança, portanto é necessário que 

um setor cuide dessa transição e proporcione qualidade de vida a quem 

adquire seus produtos. As necessidades mudam, os desejos mudam, é 

fundamental entender como surgiu essa mudança, para então desenvolver 

técnicas para acompanhá-las. “O Marketing é mais do que uma forma de sentir 

o mercado e adaptar produtos ou serviços – é um compromisso com a busca 

da melhoria da qualidade de vida das pessoas [...]” (COBRA 1992, p.29). 

Kotler (2000, p.30) apresenta o conceito de marketing como:  

 

[...] Uma visão corporativa criativa que envolve o 
planejamento e a execução da concepção, determinação de 
preço, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços 
em uma troca que não apenas satisfaz às necessidades atuais 
dos consumidores, mas também antecipa e cria suas 
necessidades futuras com determinado lucro. 

 



O início da história do marketing no Brasil começa por volta da 

década de 1950, onde os ideais otimistas de Juscelino Kubitschek pairavam 

sobre a economia nacional, introduzindo a televisão como forma de 

propaganda, porém as agências de publicidade não tinham liberdade para se 

desvencilhar das ideias pré-determinadas das empresas americanas, e quando 

tinham essa liberdade, não havia criatividade para se desenvolver uma 

campanha que chamasse a atenção do consumidor, e a maioria das 

propagandas não levavam em consideração o cliente, mas questões 

quantificadoras, o que não é o mais importante para finalizar uma venda.  

Isso fica muito claro quando se examinam propagandas 

publicadas em revistas da época: 

 

Figura 1: Propaganda de Omo 1950 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/451908143839303229/ 

 

Mediante as questões como esta, em que o estudo sobre a 

mercadologia era escasso foi então, que a Escola de Administração de 

Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, introduziu o conceito de marketing, ou 

mercadologia do Brasil.  

https://br.pinterest.com/pin/451908143839303229/


No início dos anos 60, as vendas tiveram de desacelerar suas 

expectativas devido ao golpe militar, a economia teve uma forte queda, 

somente no início de 1970 que o marketing voltou a ter investimentos e a 

economia a se desenvolver. 

Nessa mesma década de 70, com a crise do Petróleo, o Brasil 

passou a crescer incríveis médias de 10% ao ano, e o marketing foi o principal 

beneficiário, e o principal responsável por alavancar as vendas mediante a 

percepção de comportamentos, criação de produtos e estudos sobre 

sustentabilidade. 

Com os consumidores comprando mais, os industriais precisavam 

produzir em maior quantidade, com isso, o marketing teve um papel importante, 

para as empresas venderem seus produtos, visto que era necessário que os 

consumidores os vissem, começa, portanto, a ideia de marketing de 

relacionamento com o cliente, ou marketing de consumo, que entende 

necessidades e criam desejos aos consumidores.  

Com o crescimento abusivo da economia nacional, a inflação 

começou a ficar sem controle, reduzindo investimentos e causando a 

estagnação da economia.  

Em 1990 com a criação do plano real, o marketing voltou a 

receber investimentos, tornando-o mais científico e voltado para resultados e, 

com o advento da globalização do mercado tem-se a necessidade de uma 

abordagem voltada para o mundo como um mercado único, e neste momento, 

responsável por cuidar da questão da sustentabilidade no entorno da fábrica, 

da produção limpa, dos não-testes em animais, enfim; de dar conta de toda a 

cadeia produtiva com ética.  

Neste momento e com uma nova mentalidade é que o a 

sustentabilidade adentra, definitivamente o campo empresarial, sobre o qual 

tratar-se a seguir. 

 

2. A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O MARKETING VERDE 

 

Para Lima (2016, p. 70) 

A responsabilidade social é um tema cada vez mais 
pertinente nas discussões sobre o papel e a função das 
empresas em suas relações com a sociedade. Mesmo sendo 
considerado um assunto recorrente, ainda existem algumas 
controvérsias sobre sua definição e aplicação. No entanto, é 



inegável a necessidade de discussão e da aplicação do tema 
nas corporações de todos os níveis.  

 

Já para Toldo (2002, p. 82), pesquisador assíduo nesta questão;  

 

a responsabilidade social é o comprometimento permanente 
dos empresários de adotar um comportamento ético e 
contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando 
simultaneamente a qualidade de vida de seus empregados e 
de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como 
um todo.  

 

Ainda sobre Ética, como integrante da questão responsabilidade, 

Lima (2016, p.72) cita Alessio (2004, p. 68) explicando, de maneira muito 

esclarecedora que  

faz-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.  

 

 

Muitos outros autores, ainda, destacam a preocupação da 

empresa em desenvolver ações socialmente responsáveis, por meio de 

programas consistentes que tenham continuidade, que apresentem resultados 

tangíveis e tais resultados devem sempre vir ao encontro da atividade 

administrativa com a qual trabalham. 

Desta forma, surge o que hoje se convencionou a denominar 

“Marketing Verde”, e este 

 

consiste de todas as atividades designadas para gerar e 
facilitar qualquer troca com o objetivo de satisfazer os desejos 
humanos, desde que a satisfação dessas necessidades e 
desejos ocorra, com um mínimo de impacto prejudicial sobre o 
meio ambiente. (POLONKY apud DIAS, 2007, p.74).  
 

 Obviamente que todas essas ações que são benéficas para empresa, 

clientes, fornecedores e entorno são comunicadas como propagandas 

institucionais que aumentam o valor da marca, bem como presentam uma 

empresa com responsável e preocupada com as questões do coletivo, 

conforme se pode perceber nas propagandas a seguir: 



  

Figura 2: Wolks Verde 
Fonte: http://tobe.ppg.br/branding/saga-verde/ 

 

Nesta ação verde, segundo o site, TO BE PROPAGANDA, a 

SAGA, empresa situada em Uberlândia, planta uma arvore para cada carro que 

comercializa. Descreve toda a ação que realiza, no entanto o consumidor pode 

sentir a necessidade de mais informações.  

Neste caso tem-se uma dupla possiblidade: de construção de 

marketing verde, na medida em que há o plantio das árvores e de 

greenwashing, na medida em que as informações não são completas e não se 

sabe onde estas árvores são plantadas.  

Não se quer dizer aqui que se trata de algo de má fé, mas pode 

ter sido mal planejado, pois o consumidor mais atento quer todas as 

informações e estas devem estar ao seu alcance. Sobre esta questão tratar-se 

á mais diante. 

Outro exemplo de utilização de marketing verde está em: 

http://tobe.ppg.br/branding/saga-verde/


 

Figura 3: Facebook verde 
Fonte: http://info.abril.com.br/noticias/blogs/planetaverde/sustentabilidade/plante-uma-

arvore-pelo-facebook/ 
 
 

E são vários exemplos que estão por toda a parte, pois o marketing 

verde deixou de ser tendência e passou a ser uma necessidade real. Todos têm de 

colaborar com a preservação de recursos finitos. 

 

 

3. UM MODELO DE SUCESSO BRASILEIRO: O CASO NATURA 

 

No Brasil, um exemplo de produto ecologicamente correto é a 

linha EKOS na Natura, onde todas as fases da cadeia produtiva são 

controladas e se preocupam para que não haja nenhum desvio que vá contra 

os ideais naturalistas. 

Estão presentes preocupações como: o uso de embalagens 

recicláveis; a utilização de refil em todos os produtos, o que ajuda a preservar o 

planeta, com a utilização de menor uso de matéria prima.  

Esse controle é minucioso, vai da matéria prima até o seu ponto 

de venda e se houver falhas, podem ser gravemente punidos, pelo governo, 

com o desrespeito às leis ambientais e pelos consumidores, que perdem a 

confiança devido à promessa que não é cumprida. Por isso, para que ocorra, 

http://info.abril.com.br/noticias/blogs/planetaverde/sustentabilidade/plante-uma-arvore-pelo-facebook/
http://info.abril.com.br/noticias/blogs/planetaverde/sustentabilidade/plante-uma-arvore-pelo-facebook/


literalmente, a venda de produtos verdes, toda a cadeia produtiva deve ser 

ecologicamente correta inclusive o consumidor final. 

Para que uma empresa seja considerada sustentável 

ambientalmente e socialmente, é necessário adotar atitudes éticas e práticas 

que visem seu crescimento sem agredir o meio ambiente e colaborar para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Alguns exemplos devem ser tratados aqui: 

 

Figura 4: Refil Natura 
Fonte: http://consumoepropaganda.ig.com.br/index.php/page/70/ 

 



 

Figura 5: Soul 
Fonte: http://expedicaovida.com.br/produto-que-se-preocupa-com-o-

meio-ambiente-natua-sou/ 
 

 

Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que essas empresas 

estão “jogando” para conseguir a aceitação de consumidores ao invés de 

abraçar medidas efetivas para preservar o planeta. Um exemplo disso seria o 

Earth Day, comemorado sempre no dia 22 de abril desde 1970, a ideia inicial 

era protestar contra as condutas poluidoras de grandes corporações, mas o 

evento acabou se tornando um mural para essas mesmas empresas se 

elegerem como adeptas a moda verde, sendo elas de diversas áreas, desde 

fabricantes de batatas fritas até fabricantes de carros utilitários.  

No entanto as preocupações com o chamado “greenwashing”, ou 

maquiagem verde, que servem para ludibriar os consumidores, existe são uma 

pratica até constante. 

Lima (2016, p. 67) nos explica que:  

O greenwashing é um termo que vem sendo aos poucos 

introduzido nas discussões sobre o marketing das empresas. 
Pode ser entendido como um recurso usado quando uma 
empresa propaga práticas ambientais positivas e, na verdade, 
possui atuação contrária aos interesses e bens ambientais. 
Trata-se do uso de conceitos ambientais para construção de 
uma imagem pública confiável, que não condiz com a real 

gestão, negativa e causadora de degradação ambiental. 
 

Não é o intuito aqui apontar esta ou aquela empresa, mas o que 

se pretende é criar uma explanação que ajude aos consumidores e empresas 

que ainda não se atentaram a este mecanismo, do quão é importante. 

 

                  

http://expedicaovida.com.br/produto-que-se-preocupa-com-o-meio-ambiente-natua-sou/
http://expedicaovida.com.br/produto-que-se-preocupa-com-o-meio-ambiente-natua-sou/


                CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O marketing verde tem sua aplicação eficaz se integrado às ações 

de demais tipos de marketing como o de relacionamento e o social. As 

empresas que aplicam a gestão ambiental têm em contrapartida alguns 

benefícios, como a facilidade de crédito junto ao governo, essa atitude deixa de 

ser apenas uma estratégia preventiva para se tornar uma vantagem 

competitiva.  

O preço, o único componente do mix de marketing, atualmente, 

tem um peso menor do que a imagem institucional de uma empresa que 

respeita e preserva o meio ambiente. Esse talvez seja o maior desafio do 

marketing verde: orientar os hábitos de consumo da sociedade que agora está 

focada em um curto prazo para um custo benefício em longo prazo, tanto para 

o consumidor como para o seu futuro na terra. 

É direito do consumidor, saber de que empresas compram e por 

que o fazem, bem como é dever da empresa, “limpar” seus processos 

produtivos, não só por ser uma tendência, mas por ser uma necessidade. 

Embora esta pesquisa esteja situada como finalizada, muito ainda é necessário 

para a complementação deste estudo. 
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