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A questão do desenvolvimento sustentável passou a
integrar a agenda dos negócios de forma destacada e
definitiva no século XXI. Os acontecimentos correntes e
as notícias alarmistas sobre o futuro do planeta, incluin-
do questões como esgotamento de recursos, expansão
da miséria, aceleração do efeito estufa e aquecimento
global, entre outros, passaram a atormentar o cotidiano
de governantes, ambientalistas, dirigentes de organis-
mos internacionais, sociedade em geral e diversos em-
presários de todos os países. Como uma das maneiras
para reverter o quadro atual, o marketing verde é um
recurso estratégico que pode proporcionar vantagem
competitiva para a empresa dentro dos parâmetros do
desenvolvimento sustentável.
A responsabilidade sócio-ambiental das empresas ganhou
tamanha relevância nas duas últimas décadas que sua
prática graduou-se com uma expressão mais pomposa e
significativa: sustentabilidade corporativa. A idéia de
sustentabilidade nos negócios representa a elevação de
expectativa que a sociedade vem tendo em relação ao
desempenho sócio-ambiental das empresas.

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA
A sustentabilidade global foi definida pelo Relatório
Brundtland da Comissão Mundial de Meio Ambiente e De-

senvolvimento da ONU, em 1987, como "a habilidade para
satisfazer as necessidades do presente sem comprometer
a habilidade das futuras gerações para satisfazerem suas
necessidades". Similarmente, o desenvolvimento susten-
tável é um processo para se alcançar o desenvolvimento
humano de uma maneira inclusiva, interligada, igualitá-
ria, prudente e segura. Nessa linha, a sustentabilidade
corporativa é uma abordagem gerencial que envolve
desenvolver estratégias que sustentem o ambiente
e produza lucros para a empresa.
Uma empresa sustentável é aquela que contribui para o
desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente,
benefícios econômicos, sociais e ambientais - conhecidos
como os três pilares do desenvolvimento sustentável (triple
bottom line).
A expressão triple bottom Une (tríplice resultado) foi criada
por John Elkington co-fundador da consultoria internacio-
nal SustainAbility, em seu livro Canibais com Garfo e Faca
e tem sido utilizada como referência conceituai para as
estratégias corporativas de sustentabilidade. Uma organi-
zação para ser sustentável precisa ter desempenho supe-
rior em práticas que resultem em resultados e benefícios
econômicos, sociais e ambientais para o próprio negócio
e para a sociedade em geral. Por esse conceito, o lucro
passa a ser percebido em outras áreas de desempenho



além do econômico. A preocupação de resultados da
empresa passa a ser três Ps: profit, people, planet.
Na Tabela 1 apresenta-se, de acordo com Andrew Savitz,
em A Empresa Sustentável, como a empresa que pode
criar valor para seus acionistas e para a sociedade nos
três pilares do desenvolvimento sustentável.
Uma pesquisa feita pela Pricewaterhouse&Coopers, com
presidentes de empresas globais, indicou que a susten-
tabilidade é considerada como vital para os negócios por
79% dos entrevistados. Em outro levantamento feito pela
Globescan, em 2005, com o público mundial, sobre ações
mais importantes que uma empresa deve fazer para ser
percebida como socialmente responsável, a proteção
ao meio ambiente foi citada como uma das coisas mais
importantes a serem praticadas pelos negócios.

CONSUMIDOR VERDE
O consumidor verde é uma nova tipologia que define o
perfil do consumidor consciente, preocupado com
as questões sociais e ambientais. Como se mostra
na Tabela 2, ele é um consumidor ativista que valoriza
o consumo responsável, isto é, a aquisição de produtos
feitos de forma ética e que não agridem ou explorem
seres humanos, animais ou meio ambiente.
Pesquisas apresentadas na Green Marketing Conference,
em 2007, indicam que 66% dos consumidores norte-ame-
ricanos acreditam que "fazer o bem social e ambiental"
é a melhor estratégia para a empresa. Aliás, nos últimos
cinco anos, a venda de produtos naturais orgânicos
cresceu entre 18% e 25%; e 30% dos consumidores es-
tão dispostos a pagar um preço premium em produtos
limpos e verdes sobre alternativas não sustentáveis. E
esse número cresce a cada ano.
Um relatório da ONU de 2005 afirma que cerca de 70%
dos consumidores gostariam de comprar produtos social
e ambientalmente corretos e só não o fazem mais fre-
qüentemente por falta de informação.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING VERDE
Nesse contexto, o marketing verde é uma ferramenta de
gestão potencialmente útil para contribuir com o desem-
penho econômico, social e ambiental da organização. A
partir da aplicação dos princípios e técnicas do marketing
tradicional à concepção e desenvolvimento de produtos
verdes, à revisão dos processos produtivos, à melhor uti-
lização dos recursos e à conservação do meio ambiente,
as empresas podem se tornar "verdes".
Sob o ponto de vista organizacional, considerações
sócio-ambientais devem ser integradas em todos os
aspectos do marketing - desenvolvimento de novos
produtos, aquisição de matérias-primas, distribuição e
comunicações. Uma visão holística de todos os stakehol-
ders (partes interessadas) e seus interesses devem ser
considerados, balanceando as necessidades sociais e
ambientais de todos com as necessidades primárias dos
consumidores.
O marketing verde surgiu nos EUA nos anos 80, como
uma reação às pressões sociais e ambientais externas,
e vem se expandindo rapidamente nas duas últimas
décadas, sobretudo como resposta a movimentos am-
bientalistas e do consumidor. Visto como um marketing
social e ambientalmente engajado, com visão holística e
conotação ética, o marketing verde foi definido pela AMA
(Associação Americana de Marketing), em 1990, como
o marketing de produtos que são seguros ao meio am-
biente. Ele incorpora uma ampla gama de atividades que
inclui modificações no produto, mudanças no processo
de produção, mudanças na embalagem e modificações
na propaganda e publicidade. Definir marketing verde não
é uma tarefa fácil. Termos similares incluem marketing
ambiental e marketing ecológico.
Praticar o marketing verde é avaliar os efeitos sociais e
ambientais do marketing. A idéia é que o marketing deve
sentir e servir às necessidades dos consumidores e
atender aos interesses de sua melhor qualidade de vida.

Passivos, pouco imponderados, mais fiéis, com
tempo, predominantemente locais, procuram
satisfazer necessidades, menos bem informados,
buscam conveniência, conformistas, eventualmente
envolvidos e pouco engajados, valorizam qualidade
e preço, enfatizam o ter.

Tabela 2

Ativistas, mais imponderados, menos fiéis, sem
tempo, locais e globais, buscam experiências e sa-
tisfazer desejos, são muito bem informados, buscam
autenticidade, são independentes, constantemente
envolvidos, eco-conscientes (engajados social e am-
bientalmente), valorizam preço, qualidade e impactos
sócio-ambientais, enfatizam o ter e o ser.



Ele representa um recurso estratégico que antecipa
tendências e proporciona vantagem competitiva para a
empresa dentro dos parâmetros do tríplice resultado.
O produto verde é percebido tanto por seus atributos
racionais como emocionais, embora com impactos mais
efetivos pelos atributos emocionais, principalmente em
virtude da mudança no perfil dos consumidores que
buscam a identificação com marcas que têm
alma, são éticas, e sócio-ambientalmente cor-
retas. A competição e a vantagem competitiva
das empresas também estão sendo influenciadas
pela revolução verde. Na chamada "economia ver-
de" muitos mercados só transacionam produtos
certificados ou com selos verdes, e alguns
fornecedores só vendem se tiverem metas
de carbono neutralizado.
No mundo inteiro, os produtos verdes
começam gradualmente a encher as
prateleiras. O Wal-Mart, por exemplo,
determinou que os 5 mil produtos
de marca própria sejam verdes até
2010. A Procter & Gamble passou
a produzir produtos ecoeficientes,
como o detergente Ecomax que faz
menos espuma e exige menos água. O
carro híbrido Prius da Toyota é um suces-
so de vendas.

Algumas empresas brasileiras já adotam essa abordagem
que busca desenvolver e comercializar produtos e servi-
ços ambientalmente responsáveis e que geram lucros. A
linha Ekos da Natura é totalmente sustentável e agrada
consumidores da América Latina e Europa. O Pão de Açú-
car, em parceria com o Ministério da Cultura, no projeto

"Caras do Brasil", vende itens elaborados de forma
sustentável por 72 pequenos produtores de 19

Estados e que beneficiam 13 mil pessoas.
Empresas do setor de serviços também se

tornam verdes. A academia de ginástica paulista
Ecofit possui uma sede com padrões de susten-
tabilidade na arquitetura e no funcionamento.

A Dry Wash, rede de 80 unidades de lava
rápido ecoeficiente, utiliza lavagem de

automóveis a seco e já fatura 25 mi-
lhões de reais por ano. O Banco Real
construiu uma agência sustentável
na Granja Viana, em São Paulo,
com instalações ecoeficientes e
madeira certificada, utilização de
materiais reciclados, racionaliza-
ção de recursos, como energia,

água e reutilização de entulhos.
Entre as estratégias de marketing

verde que uma empresa pode adotar,
incluem-se:



Embora para a maioria das empresas o conceito sobre o que
é ser verde ainda seja incipiente, essa filosofia de negócios
continua a ganhar mais adeptos, particularmente à luz das
crescentes preocupações com as mudanças climáticas

Desenvolvimento de políticas e projetos de respon-
sabilidade sócio-ambiental, incluindo diagnóstico
de riscos ambientais (como emissões de carbono)
e políticas de reposição ou reutilização de recursos
naturais.
Engajamento e diálogo com stakeholders.
Educação dos funcionários para os princípios da
sustentabilidade.
Revisão de processos para reduzir consumo de insu-
mos e matérias-primas.
Adoção de práticas ecoeficientes, como: substituição
de materiais, uso racional de recursos e redução de
custos.
Inovação e criatividade por meio de eco-design, re-
pensando conceitos de criação e desenvolvimento
de produtos.
Revisão de toda cadeia de fornecimento com base
na sustentabilidade.
Utilização dos 3 Rs da sustentabilidade: reduzir,
reutilizar e reciclar.
Fabricação de produtos para consumidores da base
da pirâmide.
Implantação de métricas sócio-ambientais.

LUCRO, VANTAGEM COMPETITIVA
E SUSTENTABILIDADE
Embora para a maioria das empresas o conceito sobre o que
é ser verde ainda seja incipiente, essa filosofia de negócios
continua a ganhar mais adeptos, particularmente à luz das
crescentes preocupações com as mudanças climáticas.
Essas preocupações têm sido percebidas por empresas
proativas não como problemas, mas como oportunidades.
Elas estão revendo seus modelos de negócios;sua forma
de produção e sua linha de produtos, para criar valor para
si e para todas as partes interessadas no negócio.
A Figura 1 mostra o ciclo virtuoso dessas empresas.

Produtos verdes

Satisfazer
novo consumidor Mais lucros

Vantagem competitiva

Figura 1 - Ciclo virtuoso da empresa verde.

Por meio de estratégias de marketing verde, a empresa
conquista e mantém os novos consumidores, cada vez
mais verdes e conscientes, melhora seu desempenho em
relação ao tríplice resultado, gerando a sustentabilidade
corporativa, com lucros na dimensão econômica, social
e ambiental. Isso proporciona maior competitividade ao
negócio. Conseqüentemente, se adotarmos a visão da
estratégia baseada em recursos (VBR), a sustentabilidade
corporativa poderá se tornar fonte de vantagem competi-
tiva sustentável, garantindo a perenidade do negócio.

Text Box
Fonte: Qualimetria FAAP, n. 202, p. 64-67, jul. 2008.




