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1. RESUMO 

Na medida em que se passam os anos, aumenta a preocupação de todos 

acerca do aquecimento global e da preservação do meio ambiente. Sendo assim, o 

presente trabalho por meio de uma pesquisa de campo, busca averiguar junto à 

ferramentas, o marketing verde, qual a preferência dos consumidores com carro flex 

em postos de combustíveis da cidade de Fernandópolis (SP), e se levam em 

consideração o meio ambiente no momento da compra. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A questão da sustentabilidade vem crescendo há anos, tanto dentro das 

empresas quanto pelos consumidores, substancialmente, interesses particulares se 

sobrepõem sobre os públicos, o consumismo exacerbado e a busca incessante pelo 

capital (MARION, 2013). 

Estudiosos do assunto como Kotler e Keller (2006), afirmam que marketing 

nada mais é do que um processo social por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtém aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e 

livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

As estratégias de comunicação no marketing verde, de acordo com 

Calomarde (2000), baseiam-se fundamentalmente em transmitir ideias que apoiem a 

questão ambiental, como a redução do consumo de energia, o uso de reciclados, os 

programas de melhoria ambiental e a comunicação dos valores internos ao conjunto 

da organização. 

Segundo Baker (2005, p. 528), as empresas podem adotar melhorias 

ambientais e sociais para seus produtos ou processos de um modo muito 

pragmático que reflete o desejo de responder às necessidades do cliente e 

conquistar ou manter vantagens competitivas. 

No esforço para prejudicar menos o meio ambiente, pode surgir a pergunta: 

qual é o maior poluente, o álcool ou a gasolina? Segundo Souza (2016) o álcool é 

um combustível ecologicamente correto, não afeta a camada de ozônio e é obtido de 

fonte renovável. A vantagem começa na sua queima, ela emite menos gases 

poluentes na atmosfera, pelo fato do álcool ser proveniente da cana-de-açúcar e não 

do petróleo; quanto a gasolina, é composta por hidrocarbonetos que ao entrar em 

combustão contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global. 



 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é conhecer os principais elementos que os 

consumidores que possuem carro bicombustível, e se levam em consideração a 

questão da preservação ambiental para fazer sua escolha de compra de 

combustível, nesse caso, álcool ou gasolina. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o presente artigo, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica a fim 

de discorrer sobre a importância do marketing verde, levando em consideração a 

decisão dos seus clientes na tomada de decisão.  

Posteriormente será elaborado um questionário, e depois aplicado à 

consumidores que tenham carro bicombustíveis em postos de combustíveis de 

Fernandópolis (SP).   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio foi produzido uma pesquisa bibliográfica à respeito do marketing 

verde, como ele pode interferir na tomada de decisão do consumidor, e qual os 

danos ao meio ambiente do álcool e da gasolina. 

Os próximos passos serão: uma pesquisa de campo nos postos de 

combustíveis de Fernandópolis (SP); estruturação de um questionário seguido de 

uma entrevista para levantamento de dados; análise e interpretação dos dados 

levantados e os respectivos resultados.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Análise com sustentação em ferramentas como questionário, se o marketing 

verde afeta a escolha do consumidor e como os postos de combustíveis de 

Fernandópolis (SP) reagem à consciência ambiental de seus clientes. 
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