
MEIO AMBIENTE

MARKETING Ambiental
Uma ferramenta que vai além da simples difusão de práticas e métodos com a
classificação de ambientalmente corretos

[Nathalie Gutierres]

C
om o advento e popularização dos
meios de comunicação, como a
televisão e a internet, os cidadãos
do mundo inteiro começaram a ter
acesso a informações que antes

passavam desapercebidas. Qual avô ou avó nascido
(a) no início do século XX poderia imaginar que, no

futuro, seria possível acessar através de um simples
aparelho eletroeletrônico informações de qualquer
parte do mundo, a qualquer hora? Pois bem, com a
tecnologia hoje podemos falar com qualquer pessoa
pela internet sem gastar uma extensa conta (basta
apenas ter um computador ou um aparelho celular
3G que, através da internet, conseguimos acessar
importantes comunicadores e fontes de
informação).
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"A valoração da marca e do produto estão
diretamente inseridos na consciência do
consumidor e do mercado, fazendo a
diferença na hora da decisão de compra"

Assim, ficou muito mais fácil para os cidadãos
se manterem atualizados. Com apenas um clique,
estão disponíveis as mais diferentes informações e
notícias. O que pode se observar é que, dessa
forma, as pessoas apuraram o seu poder crítico
sobre os mais diferentes aspectos. Neste caminho, a
população passou a se atentar para as mais
variadas campanhas em prol dos cuidados do
planeta, e começou a se preocupar com detalhes a
respeito das empresas consideradas sustentáveis,
ou seja, aquelas companhias que se preocupam
com os impactos sociais e ambientais que os
processos que envolvem a produção ou
fornecimento de seus serviços causam.

Dentro desse quadro de atenção das pessoas às
empresas consideradas política e ambientalmente
corretas está o Marketing Ambiental. Também
conhecido como Marketing Ecológico ou Verde, o
Marketing Ambiental tem sido bastante procurado
pelas empresas como uma ferramenta estratégica.
Como propósito, essa ferramenta tem atributos que
permitem planejar e manter a imagem da empresa,
sendo uma nova visão de mercado e mostrando à
sociedade, colaboradores e fornecedores seu
diferencial ecologicamente correto.

Ao verificar o nome "Marketing Ambiental",
vem à mente apenas uma idéia relacionada à
publicidade ou veiculação de determinada marca de
alguma empresa. Entretanto, a ferramenta vai além
da simples difusão de práticas e métodos com a
classificação de"ambientalmente corretos"
relacionados ao gerenciamento interno ou na
produção ou prestação de serviços.

O Marketing Ambiental, que exige o
desenvolvimento de uma comunicação empresarial
com atributos que abranjam conteúdos de diversos
departamentos técnicos relacionados ao meio
ambiente e qualidade de vida, pode ser resumido
como uma aplicação de políticas ambientais
diretamente ligadas a todo o ciclo produtivo das
organizações. Mais do que isso, a estratégia
abrange também os departamentos de educação,
recursos humanos, ciência e tecnologia, e todos os
demais que estejam ligados nas atividades das

companhias."Pragmaticamente, Marketing é um
conjunto de ações táticas que compõem um
planejamento estratégico no contexto da
administração e gestão empresarial
contemporânea. Então podemos entender que é a
ferramenta mais adequada por sua transversalidade
nos setores de uma organização, interagindo em
todo processo produtivo. Este conceito não muda
quando temos como foco as questões ambientais. A
comunicação ligada à sustentabilidade tem tido
maior atenção quando se busca a abordagem
ecológica, para evitar o greenwash (lavagem verde,
verde de mentira)", explica Carlos Alexandre Silva,
CEO da MKT Ambiental.

"As questões ambientais que afligem nosso
século e pautam como prioridade em todos os
segmentos da sociedade, como o aquecimento
global, os recursos hídricos, o desmatamento,
entre tantos outros, estabeleceram novas
diretrizes como a governança corporativa, tendo
como resultado um novo paradigma ecológico. A
valoração da marca e do produto estão
diretamente inseridos na consciência do
consumidor e do mercado, fazendo a diferença na
hora da decisão de compra, e os produtos e
serviços que atentam para as questões ambientais
e ecologicamente corretas agregam este valor.
Consequentemente, se posicionam melhor e
ganham share mind (espaço na mente) do
consumidor. Sendo assim, o Marketing
Ambiental obteve ênfase como fator diferencial e
como ferramenta para gestão da administração
de custos ambientais do processo produtivo",
esclarece Silva.

Pode-se analisar o aumento da atenção das
empresas às questões do Marketing Ambiental,
que caminha para se tornar uma necessidade
dentro das mais diversificadas organizações."A
difusão do pensamento ambiental no circuito de
negócios não é uma novidade. Em 1987, o livro
'Capitalismo Verde'e, em 1988,'O Guia do
Consumidor Verde', já mostravam essa
preocupação. Logo, a publicidade e marketing
entraram nessa onda verde, apresentando os
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prodígios ambientais de vários produtos. De lá
para cá, esta pauta ganhou muito espaço nos
orçamentos de planejamento estratégico corporativo.
Posso afirmar que temos um crescimento vertiginoso
pela busca das ações ambientais e ecológicas no
mercado", acrescenta Silva.

De acordo com o especialista, não há um setor
específico que tenha se dedicado ao uso da
ferramenta estratégica. "As indústrias de uma forma
geral, até pelo enquadramento legal e as
certificações ISO 14001 e a nova ISO 26000, uma
norma internacional de responsabilidade ambiental
em desenvolvimento, prevista para ser concluída
em 2010, têm buscado o Marketing Ambiental. Os
serviços para atender às exigências de mercado,
educação, que englobam principalmente a
transversalidade do conceito ecológico em uma
plataforma interdisciplinar, além das ações do

meio de agressivas campanhas de relações públicas.
A ira dos blogueiros ocorre quando ações
desenvolvidas pela empresa são vistas como
contraditórias ou desalinhadas com o impacto
geralmente aceito em seu setor de atuação.
Declarações puramente falsas ou enganadoras
também são totalmente rejeitadas. Em termos
percentuais, os cinco tópicos principais de
discussão são: 25% - ações contraditórias, 21% -
incongruência com os dados da empresa ou da
indústria, 19% comentários falsos ou distorcidos,
18% - descuido na regulamentação, 17% - suspeita
geral. Em essência, os consumidores esperam
consistência na ação e transparência nas
mensagens", detalha Silva.

Ao definir os trabalhos com o Marketing
Ambiental, as empresas terão diversas vantagens,
entre elas, Silva enumera:"desenvolvimento de

"Um recente estudo voltado para a
blogosfera, constatou que o tema da

sustentabilidade cresceu em 50% no ano
passado, e mais do que dobrou de volume

desde setembro de 2006"
terceiro setor que se apoiam na educação ambiental
também têm utilizado a ferramenta".

Conforme já citado por Silva, os consumidores
têm que se atentar às empresas que adotam a
prática do greenwash. O termo, em inglês, é uma
junção das palavras green e whitewash, sendo que
a última palavra significa um tipo de tinta branca
barata utilizada para pintar a fachada das casas.
Assim, a expressão passou a ser adotada por
ambientalistas para se referir ao que eles
identificam como propaganda corporativa que visa
mascarar um desempenho ambiental fraco.

Os blogueiros já fazem seus protestos
virtualmente."Um recente estudo da Nielsen
Online, nos EUA, voltado para a blogosfera,
constatou que o tema da sustentabilidade cresceu
em 50% no ano passado, e mais do que dobrou de
volume desde setembro de 2006. Este mesmo
estudo constatou que os blogueiros estão dispostos
a condenar aquilo que é chamando de
greenwashing, que ocorre quando as empresas
duvidosas apresentam erradamente o impacto
ambiental de suas ações de sustentabilidade por

novas óticas sobre as demandas e valores do
mercado e do consumidor; possibilidade de ganhos
de mercado pela valorização da marca, produtos e
serviços sempre que observados valores éticos e
sociais; melhor cooperação estratégica com os
demais membros da cadeia produtiva que adotam
práticas igualmente sustentáveis; aumento da
motivação e da produtividade de seus funcionários
em suas funções devido à participação direta ou
indireta, de forma sinérgica, nos projetos
corporativos e nas indicações para melhor
performance social das empresas".

Ecosselos
Vários países já adotaram os ecosselos ou selos

verdes como forma de garantir que os produtos
foram desenvolvidos de acordo com as normas de
qualidade ecológica vigente nas respectivas regiões.
Para poder utilizar o selo, considerado um
elemento do marketing ambiental, a companhia é
submetida a constantes supervisões e auditorias
que avaliam os seus processos de produção. Por
outro lado, o selo torna-se uma garantia aos
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consumidores que buscam escolher produtos
ambientalmente corretos.

Cresce a cultura do selo verde no Brasil.
Recentemente, foi divulgada a "Etiqueta de
Eficiência Energética em Edificações", como parte
do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
Desenvolvida em parceria entre a Eletrobrás e o

Dessa forma, a elaboração da nova norma
constrói de forma colaborativa um conjunto de
diretrizes para que organizações (empresas,
governos, organizações não-governamentais,
associações, entidades de classe) venham assumir o
compromisso e exerçam a responsabilidade social
não só na teoria, mas também na prática.

"A ABNT tem o desafio de reproduzir a nível
nacional a mesma estrutura do grupo de
trabalho internacional, dando espaço e
garantindo a participação de representantes
de ONGs"
Inmetro, o selo tem como objetivo incentivar a
elaboração de projetos que aproveitem ao máximo
a capacidade de iluminação e ventilação natural das
construções, o que gera um menor consumo de
energia elétrica.

No segmento automotivo, o selo verde também
começa a ganhar espaço no país. Em abril deste
ano, o governo federal começou a comercialização
da etiqueta veicular. A iniciativa, que tem como
foco mostrar o desempenho dos carros e não
atestar as condições em que foram produzidos,
busca o aumento da eficiência energética dos
veículos automotores, tanto para a redução de
emissões de gases quanto para a redução da
dependência de energia importada.

Outro formato de eco selo é o selo verde do
Forset Stewardship Council (FSC), que tem
como propósito identificar as madeireiras que
não agridem as florestas tropicais. Assim, o selo
pode ser reconhecido internacionalmente pelos
consumidores de madeira e produtores
derivados, tais como móveis e estruturas para a
construção civil.

Entendendo a ISO 26000
Em desenvolvimento e prevista para ser

concluída em 2010, a ISO 26000 será a norma
internacional de Responsabilidade Social. O Grupo
de Trabalho de Responsabilidade Social da ISO
(ISO/TMB WG), que é responsável pela elaboração
da ISO 26000, é liderado em conjunto pelo Instituo
Sueco de Normalização (SIS - ipfedish Standards
Institute) e pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

O propósito da iniciativa é a elaboração de
diretrizes em responsabilidade social, haja vista que
elas podem contribuir para uma visão mais
transparente em comparação aos diferentes códigos
de conduta adotados nas organizações.

Como a norma está em elaboração por uma
organização internacionalmente reconhecida, o
objetivo é estimular a expansão do numero de
empresas dispostas a assumir seriamente sua
responsabilidade social.

Os trabalhos encontram-se em fase avançada
de desenvolvimento, chamada de Committee Draft
(CD) que consiste num documento que busca
ilustrar o consenso entre os representantes dos
diversos stakeholders de cada país envolvido. O
documento atual está muito próximo ao que será a
versão final da norma. Seu resultado é fruto de um
diálogo extenso que contou com a participação de
mais de 450 pessoas, representantes de quase 80
países, além de cerca de 35 entidades
internacionais.

Neste momento, cada país está realizando uma
série de reuniões preparatórias com os diversos
stakeholders para analisar o documento votando
pela sua aprovação ou não. Cada país deu seu voto
até o dia 12 de março de 2009. A ABNT tem o
desafio de reproduzir a nível nacional a mesma
estrutura do grupo de trabalho internacional, dando
espaço e garantindo a participação de representantes
de ONGs, trabalhadores, consumidores e membros
da academia, além dos representantes de governos e
empresas, para que a delegação brasileira leve para
as reuniões internacionais os resultados das
discussões realizadas no Brasil. *
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