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RESUMO 
 

 Em um contexto empresarial cada vez mais competitivo, é importante que as 

empresas busquem diferenciais para se sobressair na oferta de valor ao cliente. O 

presente trabalho teve o objetivo de apresentar o conceito de marketing verde e 

verificar se sua utilização pelas empresas pode oferecer diferencial competitivo no 

mercado.  

 Apresenta um estudo descritivo que teve como intuito revelar se a 

sustentabilidade ambiental é um dos fatores levados em consideração pelos 

consumidores quando decidem suas compras no setor supermercadista. Para isso, 

foi realizada uma pesquisa quantitativa entre os alunos da Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói-RJ.  

 Os resultados indicam que o meio ambiente não é uma variável presente nas 

decisões de compra, não constituindo, portanto, fator de agregação de valor aos 

produtos na finalidade de satisfazer a necessidade do consumidor. Apesar disso, é 

sugerido que o investimento em gestão ambiental e no lançamento de produtos 

ecologicamente corretos poderá constituir, no futuro, vantagem competitiva, pois a 

consciência e atitudes positivas sobre questões ambientais já estão presentes nos 

consumidores. 

 

Palavras-chave: Marketing verde; responsabilidade ambiental; diferencial 

competitivo; comportamento do consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

ABSTRACT 
 

 In an increasingly competitive business context, it is important that the 

companies look for differentials to stand out in the offer of value to the customers. The 

present work has had the purpose to present the concept of green marketing and verify 

whether its use for companies can offer competitive differential.  

 Presents a descriptive study that purposed if the environment is among the 

factors taken into account by the consumers when they decide their purchases in the 

supermarket sector. For that, it was conducted a quantitative research among the 

students at the Fluminense Federal University, in Niterói-RJ.  

 The results denote that the environment is not a factor taken into consideration 

in the planning of purchases, therefore it is not an element bestowing value to products, 

in the sense of serving the needs of the consumers. In spite of this, it shows that the 

investment in environmental management and in the release of ecologically correct 

products may be, in the future, a competitive advantage, because the consciousness 

and positive attitude about environmental questions are already present in the 

consumers. 

 

Keywords: Green marketing; environmental responsibility; competitive differential; 

costumer behavior 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Nos últimos anos, a sociedade está passando por um processo de mudança 

comportamental e o debate sobre questões ambientais tem ganhado extrema 

importância. Os cuidados ao meio ambiente e a responsabilidade mediante sua 

preservação são fatores cada vez mais levados em consideração frente aos hábitos 

da população em geral.  

A situação presente, no que se refere ao meio ambiente, é uma reprodução de 

um histórico de erros e acontecimentos do passado. Desastres ambientais e 

mudanças climáticas posiciona o homem à frente de uma preocupação ascendente 

de preservação e defesa da natureza e meio ambiente e os movimentos ecológicos, 

antes presentes apenas em grupos ambientalistas, passam a ganhar apoio público e 

se incorporaram entre consumidores, política e mídia.  

Diante deste cenário, um novo perfil de consumo é identificado. O consumidor 

contemporâneo, agora preocupado com questões ambienteis, busca praticar um 

consumo consciente, ao dar preferência à produtos ecologicamente corretos e evitar 

empresas com posturas agressivas ao meio ambiente. De acordo com Ottman (2012), 

estes consumidores pagariam mais por produtos considerados ecológicos, dando 

prioridade à responsabilidade ambiental frente à menores custos. 

Para atender às demandas traduzidas nas decisões destes consumidores no 

momento da compra, as empresas se julgam necessárias a cooperar com esse apelo 

ecológico e a observar cuidadosamente seu desempenho ambiental. Manifesta-se 

uma nova concepção de marketing denominado marketing verde.  

 
O marketing verde é mais complexo que o marketing convencional e requer 

novas estratégias que, efetivamente, abordem os desafios-chave 
relacionados com a maneira de definirmos o verde, de desenvolvermos 

produtos verdes que os consumidores apreciarão e de comunicarmos com 

credibilidade e impacto nosso empenho e nossas iniciativas (OTTMAN, 1994, 

p. 45). 

 

Assim sendo, a presente pesquisa busca verificar se o aspecto ecológico e 

sustentável de um produto é levado em consideração pelo consumidor para a 
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satisfação de suas necessidades. Do mesmo modo, questionar de que forma a 

utilização do marketing verde pode ser considerado uma estratégia efetiva, a refletir 

no processo de decisão de compra de um consumidor. 

 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

Ao lidar com uma nova categoria de consumo, as empresas passam a 

considerar o fator ecológico como fundamental na administração do marketing. Nesse 

sentido, buscam gerar o mínimo de impacto ao meio ambiente em todo o processo de 

produção e ciclo de vida do produto e evidenciam essas práticas sustentáveis aos 

clientes em seus produtos e posicionamentos. 

Em países desenvolvidos, percebe-se uma presença maior de consumidores 

que refletem suas responsabilidades ambientais aos hábitos de consumo. As pessoas 

“resolveram agir nas prateleiras de supermercados, fazendo as compras penderem 

para produtos considerados ambientalmente saudáveis e rejeitando aqueles que não 

o são” (OTTMAN, 1994, apud SIMONIS et al., 2005, p. 219). 

 No Brasil, entretanto, a presença de produtos verdes no mercado ainda é 

escassa. Este cenário pode refletir a imaturidade do consumidor brasileiro frente à 

comportamentos sustentáveis, e, desse modo, a falta de oferta de produtos 

ecologicamente corretos por parte das empresas (MOTTA; ROSSI, 2008). 

De acordo com Vergara (1998, p. 21), o problema “é uma questão não 

resolvida, é algo para o qual se vai buscar resposta, via pesquisa”. Levando em 

consideração o processo de decisão de compra de um consumidor, tendo como 

paralelo o crescente debate de questões ambientais pelos indivíduos, cabem as 

seguintes indagações: 

 

• A preocupação com a sustentabilidade ambiental possui influência 

sobre o processo de decisão de compra de um consumidor? 

• De que forma o marketing verde pode ser considerado uma vantagem 

competitiva? 

 

1.3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
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1.3.1. Objetivo Geral 
 

 Vergara (1998, p. 25) afirma que “o objetivo é um resultado a alcançar” e “se 

alcançado, dá resposta ao problema”. Deste modo, o presente trabalho tem como 

objetivo geral compreender o processo de decisão de compra de um consumidor e 

identificar como a utilização do marketing verde como política de marketing pode 

auxiliar neste processo. Pretende-se, ao final, verificar se, de fato, o quesito ecológico 

é uma variável determinante na escolha de um produto ou marca para a satisfação da 

necessidade do consumidor. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

De acordo com Vergara (1998), os objetivos específicos são meios que 

dependem de serem atingidos para a compreensão do objetivo final. Em vista disso, 

cabem os seguintes objetivos: 
 

• Analisar questões ambientais; 

• Conceituar marketing verde; 

• Identificar práticas organizacionais sustentáveis; 

• Conhecer o comportamento do consumidor sustentável; 

• Compreender o processo de decisão de compra do consumidor; 

• Analisar a influência de práticas sustentáveis frente ao consumidor. 

 

1.4. Relevância do Estudo 
 

 Os consumidores se tornaram nos últimos anos mais sensíveis à 

sustentabilidade ambiental e ecológica. A preocupação das empresas para atender 

essa nova demanda do mercado passou a ser uma vantagem competitiva frente aos 

concorrentes. Portanto, a venda de produtos alinhados à responsabilidade ambiental 

passa a se tornar um mecanismo importante de posicionamento e destaque no 

mercado. 

 
Marketing Verde demonstra que o marketing está mudando: vem se tornando 

mais amplo, mais importante, e potencialmente muito mais excitante. Além 
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de desafios mais difíceis, essas mudanças oferecem grandes oportunidades 

aos profissionais de marketing (OTTMAN, 1994, p.7). 

  
O processo de decisão de compra de um consumidor se inicia na busca da 

satisfação de necessidades antes reconhecidas pelo indivíduo e as mudanças 

comportamentais dos consumidores frente a um consumo consciente vêm sendo cada 

vez mais discutida no processo de escolha de uma marca ou produto específico. Deste 

modo, as empresas necessitam entender essa recente demanda para se adequar às 

práticas exigidas. 

 Deste modo, é relevante para as empresas entender esta nova categoria de 

consumo. Faz-se necessário criar uma ótica de identificação entre o consumidor, o 

produto e a imagem institucional da empresa perante a sociedade e, após identificar 

os anseios dos consumidores, estudar a viabilidade da abordagem estratégica do 

marketing verde como uma ferramenta de influenciar o consumidor diante de uma 

tomada de decisão. 

 

1.5. Delimitação do Estudo 
 

Esta pesquisa delimitou-se em estudar como o marketing verde pode 

influenciar o processo de decisão de compra de um consumidor no setor 

supermercadista, tendo como referência os estudantes da Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói-RJ. 

 O setor supermercadista apresenta um alto grau de rotatividade de produtos, 

devido à quase totalidade ser constituído por bens de conveniência. Portanto, o fator 

ecológico nos produtos deste setor possui um grande impacto no desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Além disso, esta categoria de produtos não apresenta 

discriminação evidente na percepção de qualidade entre as opções e a lealdade às 

marcas é baixa ou quase nula, tendo como reflexo o real comportamento do 

consumidor em relação às responsabilidades sociais e ambientais. 

 

1.6. Estrutura da Pesquisa 
 

Este trabalho possui como principal objetivo mostrar a viabilidade da aplicação 

do marketing verde pelas empresas para alunos e profissionais interessados no tema. 
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Para isso, foi aplicado uma abordagem simples e direta a fim de facilitar o 

entendimento e a aplicação dos assuntos tratados nesta pesquisa. 

O ponto central da pesquisa será compreender o que é marketing verde e como 

uma empresa pode utilizar esta estratégia de marketing para obter diferencial 

competitivo no mercado. Por fim, pretende-se conhecer o funcionamento do 

comportamento do consumidor para verificar a viabilidade e eficiência do marketing 

verde na influência no processo de decisão de compra. 

Para tanto, a linha de conteúdo vai ao encontro dos seguintes assuntos 

propostos: (1) no primeiro capítulo é apresentado o aspecto introdutório do trabalho, 

contextualizando o leitor quanto o objetivo e problema da pesquisa, assim como a 

delimitação do estudo e sua importância; (2) o capítulo seguinte é demonstrado a 

metodologia da pesquisa e seu respectivo posicionamento; (3) como forma de 

fundamentação teórica, pretende-se compreender no terceiro capítulo os conceitos 

importantes para o entendimento e desenvolvimento do tema; (4) no quarto capítulo 

pretende-se utilizar os dados pela pesquisa para discorrer e analisar o conteúdo 

compilado; (5) no quinto capítulo conclui-se o trabalho apontando a contribuição 

concedida pela pesquisa, assim como a discussão das questões estudadas e as 

considerações para trabalhos futuros; (6) por último, no sexto capítulo, é revelado as 

referências bibliográficos que apoiaram no desenvolvimento de todo o estudo. 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1. Tipo de Pesquisa 
 

Trata-se de estudo descritivo com análise quantitativa. A pesquisa se 

desenvolveu na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, Rio de Janeiro, 

a partir dos levantamentos de informações entre os estudantes de cursos variados 

para identificar o comportamento pessoal de cada indivíduo e verificar o que é levado 

em consideração pelo estudante ao realizar uma compra em um supermercado.  

Em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de uma série 

de artigos, livros e outros materiais que tratavam da temática com a finalidade de 

melhor entendimento e descrição do assunto escolhido.  Em segundo lugar, optou-se 

pela coleta de dados com os estudantes a partir de um formulário com perguntas 

objetivas pré-estabelecidas. Deste modo, as informações sobre o comportamento de 

consumo do estudante puderam ser quantificadas e analisadas. A coleta de dados foi 

feita por meio de questionários, realizados presencialmente e através da plataforma 

Google Forms. 

 Os dados foram compilados e apresentados de modo que a análise sobre as 

informações se tornasse intuitiva e simples. Em síntese, foram utilizados alguns 

gráficos e tabelas, criados a partir do cruzamento dos dados obtidos. 

 

2.2. Caracterização da Amostra 
 

A aquisição dos dados da amostra foi feita por conveniência, no período do 

mês de outubro de 2019. A pesquisa foi respondida por estudantes de diferentes 

cursos da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, escolhidos aleatoriamente.  

Segundo Sistema de Transparência da UFF, até o segundo semestre de 2019, 

o número total de alunos ativos em cursos presenciais na UFF corresponde a 41.669 

pessoas. Para essa população foi selecionado uma amostra de 108 pessoas, 

amostragem por conveniência, levando em consideração o calculo de amostragem 

com erro amostral de 10% e intervalo de confiança de 95%.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1.  MARKETING VERDE 
 

3.1.1. O Nascimento de uma Consciência Ecológica 
 

O século XX presenciou o maior e mais rápido desenvolvimento tecnológico da 

humanidade e também uma das maiores agressões ao meio ambiente, provenientes 

de um progresso que não levou em consideração as repercussões da revolução 

industrial e a escassez dos recursos naturais. Em contrapartida, a busca por um 

desenvolvimento sustentável vem ganhando força e a relação de equilíbrio entre o 

homem e a natureza está cada vez mais presente. 

Desastres ambientais posicionam a sociedade à frente de uma crescente 

responsabilidade de preservação da natureza e meio ambiente. Desta maneira, 

movimentos ecológicos ganham espaço entre consumidores, na legislação e na mídia 

(OTTMAN, 2012). 
 

O verde se se tornou tendência porque mais pessoas estão preocupadas com 
os assuntos relacionados à sustentabilidade, mais do que nunca. Refletindo 

uma consciência que tem se tornado mais sólida nos últimos vinte anos, o 

público geral está começando a compreender o impacto que esses assuntos 

terão em suas vidas agora e nos próximos anos – e está começando a agir. 

(OTTMAN, 2012, p. 30). 

 

Pode-se definir consciência ambiental como a predisposição de uma pessoa 

frente a assuntos relacionados ao meio ambiente. Assim, indivíduos com uma maior 

consciência ambiental tendem a tomar decisões avaliando o impacto ambiental de 

suas ações e comportamentos (BEDANTE e SLONGO, 2004) 

Segundo Ottman (2012), a preocupação da sociedade com a preservação do 

meio ambiente é presente em todas as gerações vivas atualmente, tendo-se iniciado 

com os Baby Boomers, geração nascida entre 1946 e 1964. Neste período, surgiram 

questionamentos com relação ao futuro ambiental do planeta, influenciadas 

principalmente por discussões a respeito do impacto do crescimento populacional 

sobre os recursos limitados da natureza. Este período foi marcado pela liderança do 

movimento anti-Vietnã, contra o surgimento de grandes empreendimentos e na defesa 
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de movimentos a favor do meio ambiente no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970. 

Ainda nesta época, o início da Crise Petrolífera de 1973 afetou a necessidade desta 

geração por combustíveis mais eficientes.  

O segundo momento apontado por Ottman (2012, p. 34) vai de meados da 

década de 1980, com as pessoas da Geração X, nascidas entre 1964 e 1977 e 

caracteriza-se pela análise dos “problemas ambientais por meio de uma lente que 

alinha questões sociais, educacionais e políticas”. Neste período, a Geração X 

testemunhou o concerto Live Aid, que apresentou a necessidade de ajudar a erradicar 

a fome na Etiópia a milhares de pessoas no mundo. Em 1986, as pessoas da Geração 

X presenciaram o resultado da explosão da base nuclear de Chernobyl e em 1992 

tomaram consciência da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, ou Eco-92, promovido no Rio de Janeiro pela ONU (OTTMANN, 

2012). 

Em meados dos anos 2000 a Geração Y, também conhecidos como Millenials, 

passam a ter presença na defesa do meio ambiente, iniciando o que Ottman (2012) 

preferiu chamar de terceiro momento. Nascidos entre o início dos anos 1980 e 1990, 

esta geração cresceu com a facilidade de informação provenientes da Internet e 

“descrentes do governo e das autoridades, rapidamente eles desafiam as práticas de 

mercado que consideram não autênticas ou não confiáveis” (OTTMAN, 2012, p. 34). 

Os Millenials testemunharam o Furação Katrina em 2005 e o derramamento de óleo 

no Golfo do México em 2010. Sobretudo, as pessoas desta geração são 

reivindicativas e com grande consciência social, procurando equilibrar a qualidade de 

vida e a busca por riqueza. 

Por último, a Geração Z é a primeira a surgir em uma sociedade com 

maturidade ambiental. Com o aprendizado desde a infância, são pessoas sensíveis 

aos cuidados ambientais e esta defesa faz parte naturalmente da rotina diária 

(OTTMAN, 2012). 
 

Na óptica do comportamento do consumidor, os anos 60 podem ser descritos 

como a época do despertar da consciência ecológica, os anos 70 como o 

início da ação e os anos 80 como um período de responsabilidade, marcado 

pelo aumento dramático da consciência ambiental mundo fora. A década de 

90 impõe-se como a era do poder do mercado (MAKOWER, 1993 apud 

AFONSO, 2010). 
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Kotler e Amstrong (2003) afirmam que as necessidades do consumidor 

evoluíram a um estágio de maior sofisticação. Ao viver em uma sociedade com maior 

informação, o individuo passa a obter uma consciência de suas responsabilidades e 

deveres, alterando seus hábitos comportamentais de consumo. Em virtude disso, esse 

novo consumidor passa a buscar a auto realização, adquirindo produtos que satisfaça 

seus desejos pessoais, respeitando suas crenças e modo de vida. 

 

3.1.2. Aspectos Gerais do Marketing 
 
Dentre as áreas da administração, destaca-se o marketing como um dos 

principais fatores para o sucesso de uma organização, uma vez que está diretamente 

relacionado ao conhecimento das necessidades dos clientes e a busca da satisfação 

de seus desejos.  

O marketing surgiu no século XX com o objetivo de solucionar as dificuldades 

com vendas, provocadas principalmente pela ascensão do número de empresas e o 

aumento da competitividade, que ameaçava refletir nos resultados das empresas. 

Ainda de acordo com os autores, o marketing surge no momento em que indivíduos e 

organizações começam a desenvolver uma demanda insaciável de produtos e 

serviços. (MAIA; VIEIRA, 2004) 

De acordo com Kotler (1998), considerado o maior nome do marketing na 

atualidade, há quatro meios para que o homem consiga adquirir um produto ou serviço 

que irá satisfazer sua necessidade ou desejo, sendo eles a autoprodução, a súplica, 

a coerção e a troca. Seguindo esta linha de pensamento, percebe-se que a troca é 

abordagem com a qual o marketing procura estudar, uma vez que é por meio dela que 

se compreende o conceito de mercado. 

Ainda segundo Kotler (2000, p.38), a administração de marketing é definida 

como “o esforço consciente para alcançar resultados de troca desejados com 

mercados-alvo”. Portanto, é evidenciado a relevância do marketing em relação a 

criação de valor para que o consumidor se sinta determinado a realizar a compra dos 

produtos ou serviços ofertados.  

 
Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para 

satisfazer as necessidades dos clientes de um mercado-alvo com 

rentabilidade. O marketing identifica necessidades e desejos insatisfeitos. Ele 
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define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e seu potencial 

de lucro. Identifica com precisão quais os segmentos a empresa têm 

capacidade de servir melhor, além de projetar e promover os produtos e 

serviços adequados (KOTLER, 2005, p. 13). 

 
O marketing pode ser interpretado de diversas maneiras, entretanto, pode-se 

definir como a busca de satisfazer as necessidades e desejos das pessoas. Richers 

(2000, p. 5) define o marketing como “entender e atender o mercado”. Para tanto, cabe 

a utilização eficiente das ferramentas mercadológicas com o intuito de estimular e 

convencer o cliente que um determinado produto ou serviço será o responsável pela 

satisfação de suas necessidades e desejos. 

Sob a mesmo ponto de vista, podemos dizer que de uma maneira mais clara 

que o marketing é um processo administrativo e social na qual as pessoas obtêm 

aquilo que desejam e ou necessitam, por meio de ofertas e livre negociação de 

produtos ou serviços entre organização e cliente (KOTLER, ARMSTRONG, 2003). 

Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, sintetizou a 

função do marketing como “conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto 

e serviço se adaptem a ele e se venda por si só, deixando o cliente pronto para 

comprar" (DRUCKER apud KOTLER, 2000, p. 30). Portanto, é possível afirmar que o 

conhecimento do consumidor é essencial para a oferta de um produto ou serviço que 

satisfaça seus anseios da melhor maneira possível. 

Por volta da década de 1960, o marketing passa a ser aplicado amplamente na 

gestão administrativa das empresas. Com isso, suas definições e conceitos começam 

a sofrer mudanças e evoluções de acordo com a dinâmica do próprio mercado inserido 

e as mudanças comportamentais dos consumidores (GOMES; KURY, 2013). 

No entanto, estas constantes mudanças mercadológicas fazem com que as 

empresas não consigam atender todas as necessidades existentes. Em um mercado 

heterogêneo, com consumidores de gostos e hábitos diferentes, as empresas passam 

a necessitar direcionar suas ações a seu público-alvo, segmentando os mercados. 

De acordo com Pride e Ferrel (2000, p. 129), "a segmentação de mercado é o 

processo de dividir um mercado total em grupos, ou segmentos, que consistem em 

pessoas ou organizações com necessidades de produtos relativamente semelhantes". 

 A segmentação de mercado é uma estratégia de marketing que identifica e 

distingue grupos de consumidores de acordo com uma ou mais características 

específicas (DIAS, 2003).  
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Além de segmentar o mercado, as empresas necessitam desenvolver 

estratégias de acordo com este público, estabelecendo o posicionamento que 

pretende atuar no mercado. Ainda segundo Dias (2003, p. 104), "o conceito de 

posicionamento refere-se à criação de uma imagem para a marca na mente do 

consumidor que seja diferenciada em relação às marcas da concorrência, a fim de 

obter vantagem competitiva". 

Em conformidade, Kotler (2000, p. 309) explica que a diferenciação, usada 

como abordagem de marketing, "é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças 

significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência". 

De um modo geral, o marketing de diferenciação é direcionado na elaboração 

de um posicionamento no mercado e diferenciação de produto, ofertado a um 

significativo grupo de consumidores que optam pelo consumo de tal produto 

(HOOLEY, SAUNDERS, PIERCY, 2001). 

A diferenciação ambiental de produtos é, portanto, um caso de segmentação 

de mercado. Assim sendo, para satisfazer essa mudança comportamental de 

consumo e a crescente demanda por produtos ecologicamente corretos, surge o 

conceito de marketing verde. 

 

3.1.3. Marketing Verde: Um Novo Paradigma de Marketing 
 

Considerando o crescente aumento da consciência ecológica pela população e 

as mudanças comportamentais em relação à responsabilidade ambiental, os 

indivíduos passam a refletir este novo comportamento em suas posições de 

consumidor. As pessoas passam a explorar o poder de compra para obter produtos 

considerados ecologicamente corretos e rejeitar os que não são. 

Essa mudança na conduta dos consumidores impactou diretamente o mercado 

e, por consequência, o estudo do marketing. Surge, portanto, o marketing verde, um 

movimento das empresas que buscam atender estes consumidores conscientemente 

ecológicos, ao adotar uma postura mercadológica diferente, com práticas de gestão 

ambiental e buscando o mínimo de impacto ao meio ambiente no lançamento de seus 

produtos (KOTLER, 2000). 

O marketing verde envolve um novo paradigma incorporado na consciência 

mercadológicas dos produtores e consumidores, sendo aceita as práticas de mercado, 
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desde que estas tenham o mínimo de impacto ao meio ambiente durante todo o 

processo produtivo e consumo do produto (OTTMAN, 2012). 

Peattie (1992) classifica o marketing verde uma estratégia de marketing que 

busca a priorização de questões ambientais nas ações da empresa. Em outras 

palavras, trata-se de olhar o estudo do marketing com o intuito de conduzir as decisões 

das empresas levando em consideração o meio ambiente e a sustentabilidade. 

Segundo Polonsky (1994), o marketing verde representa o conjunto de 

atividades realizadas com o intuito satisfazer necessidades e desejos humanos, 

oferecendo produtos e serviços produzidos com o mínimo de impacto ao meio 

ambiente. Este recurso implica na remodelação de produtos e embalagens, assim 

como o processo produtivo e publicidade. 

Ainda de acordo com o autor, a implementação desta estratégia se baseia no 

fato de que os consumidores querem um meio ambiente mais sustentável, e estão 

dispostos a pagar mais por isso. Sua presunção se deve ao fato de as pessoas 

estarem preocupadas com a utilização dos recursos limitados da natureza, para 

satisfazer desejos que são, de certo modo, ilimitados. 

Jöhr (1994, p. 86) explica que o marketing verde é “colocar os objetivos de 

marketing em termos ecológicos”. O resultado é o desenvolvimento de produtos 

menos agressivos ao meio ambiente, que consumam menos matéria-prima e energia, 

possuam embalagens mais convenientes, sejam distribuídos de uma melhor maneira, 

produzam menos resíduos e permitam o descarte sem resíduos.  

De acordo com Dias (2007), o marketing verde é fundamentado em um 

processo de gestão integral na empresa, responsável pela identificação, antecipação 

e, por fim, satisfação das demandas do consumidor. É esperado que este processo 

seja, ao mesmo tempo, produtivo para a empresa, satisfatório para o cliente e 

responsável com o meio ambiente. 

 
O Marketing verde ou ambiental 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. (DIAS, 2007, 
p.74). 
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Tais conceitos mostram a importância em compreender o marketing verde, ou 

também conhecido como marketing ecológico. O marketing verde representa, 

portanto, todas as atividades pertencentes ao marketing, no entanto, associadas a 

responsabilidade ambiental e colaborando para a conscientização ambiental do 

consumidor (KOTLER, 2000). 

Entretanto, segundo Weldford apud Dias (2009), para o marketing verde ser 

funcional, a empresa necessita fornecer informações ao consumidor acerca de seu 

produto a fim de evidenciar a conscientização ambiental da marca e os benefícios do 

consumo do produto. Além disso, é necessário que a empresa mostre ao cliente a 

melhor forma de consumo, de forma consciente, passando-lhe também informações 

do que se deve fazer com o descarte do produto após consumido. 

Como observado neste capítulo, o marketing verde se apresenta como uma 

ferramenta mercadológica de grande valor, ao relacionar os produtos e serviços à 

responsabilidade com o meio ambiente e sustentabilidade.  Deste modo, é possível 

atrair consumidores que valorizam estes atributos. Cabe mencionar, no entanto, que 

as estratégias de marketing verde são utilizadas pelas empresas como qualquer outro 

recurso de marketing, como propósito de obter diferencial competitivo no mercado. 

Em síntese, o marketing verde pode ser considerado uma estratégia de 

marketing adotada pelas empresas, com o objetivo de atrair novos consumidores a 

partir da adaptação de seus produtos e serviços aos princípios da sustentabilidade. 

Após a definição do conceito de marketing verde, é importante visualizar como as 

empresas podem utilizar este novo paradigma ambiental em em sua gestão, produtos 

e serviços, tal como é abordado a seguir. 

 

3.1.4. Marketing Verde nas Organizações 
 

Devido a maior consciência ambiental nos consumidores e a reflexão deste 

comportamento na decisão de compra, a inclusão da responsabilidade ecológica na 

gestão empresarial permite o estabelecimento de um importante diferencial 

competitivo e valorização da marca.  

Em pouco tempo os princípios ambientais migraram de um interesse específico 

de pequenos grupos para a agenda de grande parte da população. O movimento 

ambiental do consumidor passa a se locomover com rapidez as empresas passam a 
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necessitar alterar seus valores e estratégias de mercado, a fim de atender esta 

crescente demanda (OTTMAN, 2012). 

Diante deste cenário, surge a necessidade da utilização de uma comunicação 

efetiva acerca de seu posicionamento no mercado. A organização deve informar aos 

seus consumidores os benefícios de adquirir seus produtos e serviços 

ambientalmente saudáveis, de forma a estimular os já adeptos a esse comportamento 

e causar o interesse aos que não possuem o desejo por esta categoria de produtos 

(OTTMAN, 1994). 

 
O objetivo principal da comunicação verde é mostrar ao consumidor que um 
artigo ecologicamente correto, é também mais saudável para o consumo, a 

partir do momento em que reduzindo-se os danos ambientais, a qualidade de 

vida das pessoas, indiretamente, sofre melhorias. 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 escassos é de 

todos. (BAROTO, 2007 apud ROSSI et al, 2009, p. 3) 

 

O marketing verde se torna, portanto, uma ferramenta de grande relevância 

para as organizações. A partir disso, as empresas passam a considerar uma utilização 

dos recursos naturais de uma forma mais otimizada, tanto para atender as 

necessidades dos clientes quanto as necessidades das organizações (POLONSKY, 

1994). 

Ao analisar a concepção de escassez sob a perspectiva econômica, Ottman 

(1994) percebe que os recursos naturais, que são limitadas, não são capazes de 

atender as necessidades e os desejos humanos, que são ilimitados. Em vista disso, 

torna-se essencial para o desenvolvimento econômico das organizações, a otimização 

da eficiência produtiva através da uma melhor alocação dos recursos produtivos. 

Devido a finitude dos recursos, estes devem ser racionalmente desfrutados de 

modo que não se esgote rapidamente, o que afetaria diretamente a própria 

capacidade produtiva e também as condições que preservam a vida no planeta. 

Assim, quando uma empresa adquire uma consciência sustentável em relação ao 

meio ambiente, é essencial uma mudança de postura frente as questões ambientais. 

É compreendido que qualquer ação fortalecida hoje, no sentido de preservação do 
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meio ambiente, beneficiará, no futuro, tanto a natureza quanto a própria organização 

(OTTMAN 1994). 

Entretanto, pode-se visualizar que mesmo sendo um conceito de grande 

relevância no mercado atual, o marketing verde ainda é compreendido de forma 

incorreta por boa parte dos gestores, ao considerar esta estratégia apenas como um 

mecanismo de agregar valor a marca e atrair cliente. Em vista disso, muitas empresas 

entendem que adotar políticas de marketing verde se resume meramente a fazer 

embalagens recicláveis ou realizar doações para entidades ambientais (LAS CASA; 

GARCIA, 2007). 

Apesar do marketing verde ser discutido há mais de 30 anos, esta estratégia 

de mercado ainda é incompatível com o marketing convencional realizado pelas 

empresas (PEATTIE, 2001). De acordo com o autor, as organizações com 

representação ambiental ainda optam pela utilização destes fatores apenas para a 

promoção de suas ações, e não necessariamente no desenvolvimento de atitudes 

verdadeiramente sustentáveis. 

Segundo Ottman (1994), uma grande parcela das empresas associa suas 

marcas a preceitos ecológicos sem que contribuam para a preservação do meio 

ambiente. Estas empresas, portanto, não estão implementando o marketing verde, 

pois suas condutas se restringem apenas à propaganda.  

O marketing verde propõe, acima de tudo, uma abordagem incorporada na 

relação da empresa com seus públicos, internos e externos, tendo como propósito a 

satisfação da empresa, dos consumidores e do meio ambiente. Em vista disso, a 

adoção do marketing verde deve estar integrada a todas as áreas da organização. 

 
O Marketing Verde não pode ser considerado somente um conjunto de 

técnicas voltadas para projetar e comercializar produtos que não prejudiquem 

o meio ambiente; é também uma forma de articular as relações entre o 

consumidor, a empresa e o meio ambiente. Assim, ao se adotar uma filosofia 

de Marketing Verde, deve-se ter em mente essa concepção macro do 

processo, onde a compreensão da importância da preservação do meio 
ambiente esteja impregnada em toda a organização, incluindo o 

comportamento cotidiano das pessoas que a integram. (DIAS, 2009, p. 142). 

 

De acordo com Dias (2009), para o marketing verde ter êxito, a organização 

precisa estar inteiramente mobilizada em ser ambientalmente responsável em todas 
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as suas áreas. Isso, no entanto, não é uma medida fácil de ser executada, pois precisa 

de uma mudança cultural da organização. 

 
Não é suficiente falar a linguagem verde; as companhias devem ser verdes. 

Longe da questão de apenas fazer publicidade que muitos comerciantes 

perceberam originalmente, a abordagem satisfatória de preocupação 

ambiental requer um esverdeamento completo que vai fundo na cultura 

corporativa. Somente por intermédio da criação e implementação de políticas 
ambientais fortes e profundamente valorizadas é que a maioria dos produtos 

e serviços saudáveis podem ser desenvolvidos. É só por meio da criação de 

uma ética ambiental que abranja toda a empresa que estratégias de 

marketing podem ser executadas. (OTTMAN apud DIAS, 2009, p. 142). 

 

Todavia, é claro, as empresas não realizam a implementação do marketing 

verde em suas políticas apenas pela consciência ambiental. As organizações esperam 

que este comportamento reflita positivamente no retorno financeiro da empresa. É 

importante mencionar esta observação pois este trabalho não pretende apenas 

sustentar os benefícios provenientes de caráter ambiental, mas, sobretudo, 

apresentar as vantagens mercadológicas que o marketing verde pode trazer a 

organização. 

O marketing verde está cada vez mais sendo valorizado pela sociedade, estes 

consumidores. As empresas encontraram nesta estratégia mercadológica fortes 

estímulos econômicos, legais e competitivos para o desenvolvimento de uma gestão 

ambiental dentro da organização (OTTMAN, 2012). 

 

3.1.5. Marketing Verde como Diferencial Competitivo 
 

Levando em consideração a notável transformação da sociedade nas últimas 

décadas quanto aos aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos, as empresas 

passam a buscar meios de obter vantagens competitivas. Neste contexto, devido o 

crescimento da consciência ecológica entre os consumidores, as empresas passam a 

se ver obrigadas a dar maior importância aos assuntos ambientais em suas atividades, 

produtos e serviços. 
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Na atualidade, os fatores ambientais tem ganho importância na avaliação da 

estratégia de Marketing da organização, pois as alterações da legislação 

ambiental, cada vez mais rigorosas, e a crescente conscientização ambiental 

da sociedade e dos consumidores, tem feito surgir riscos potenciais e novas 

oportunidades de comercialização de bens e serviços que devem ser 

adequadamente avaliadas para garantir a competitividade da empresa e 

preservar sua imagem e responsabilidade social. (DONAIRE, 1999, p. 99). 
 

São diversas as vantagens que podem ser conquistadas com a implementação 

do marketing verde nas empresas. A diferenciação de produto possui uma relevante 

importância e as técnicas de marketing verde pode, além de trazer benefícios ao 

consumidor, tornar a empresa mais competitiva no mercado (POLONSKY, 1994). 

 A primeira motivação a ser destacada para a implementação do marketing 

verde nas organizações, segundo Polonsky (1994), é quando a empresa adequa suas 

ações e procedimentos de acordo com um conjunto pré-estabelecido de regras, 

novas, valores e crenças, gerando legitimidade à organização. Para Bansal (2000), a 

legitimidade envolve a busca pelo cumprimento de exigências legais, a fim de evitar 

multas e medidas governamentais, além de associar a empresa a aspectos 

sustentáveis. 

Outra motivação importante que pode ser citada é a competitividade. Devido a 

crescente competição entre as empresas em todos os ramos de atividade, a gestão 

ambiental poderá ser um meio de desenvolver diferenciais competitivos no mercado. 

Neste quesito, as empresas buscam obter benefícios econômicos com a redução da 

necessidade de matéria-prima e dedução de desperdícios. Desta maneira, busca-se 

a otimização de todo o processo produtivo, desenvolvendo processos de produção 

mais eficientes (POLONSKY, 1994). 

 Para o propósito de exemplificação, Ottman (1994) cita algumas vantagens: 

redução das multas pelo descumprimento de normas ambientais, redução de custos 

de produção através do uso de materiais reciclados e aproveitamento de resíduos; 

redução dos desperdícios. O aumento da competitividade no mercado pode, inclusive, 

permitir a transferência do valor economizado em longo prazo para investimento em 

outras áreas da empresa. 

Além dessas motivações citados anteriormente, é possível mencionar que o 

desenvolvimento de ações sustentáveis nas empresas incorpora o aspecto de 

responsabilidade socioambiental à marca. Neste quesito, cria-se a concepção de que 
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as organizações fazem parte da sociedade e que são conscientes quanto seus 

deveres e valores socioambientais. Polonsky (1994) afirma que quando as empresas 

possuem clareza e transparência em suas condutas, cria-se uma maior aproximação 

junto ao público, construindo uma relação de credibilidade entre a marca e os 

consumidores.  
 

3.1.6. A Concepção de um Produto Verde 
  

 Para um produto ser considerado verde ele precisa causar o mínimo de impacto 

ao meio ambiente durante o seu processo produtivo. Para Dias (2009, p. 144): 

 
Um produto verde (ou ecológico) é, portanto, aquele que cumpre as mesmas 

funções dos produtos equivalentes e causa um dano ao meio ambiente 
inferior, durante todo o seu ciclo de vida. 

 

O processo produtivo de um produto dentro do marketing verde aborda a 

análise de todo o ciclo de vida do produto, desde sua produção até o descarte pós-

consumo. Diante disso, os impactos ambientais durante o ciclo de vida do produto 

devem ser diagnosticados, avaliados e corrigidos, para que o produto se torne não 

somente útil para o consumo, como também saudável ao meio ambiente (DIAS 2009). 

Segundo Ottman (2012, p. 93), é necessário “minimizar os impactos ambientais 

desses produtos em todas as fases do seu ciclo de vida, começando pelos impactos 

associados ao cultivo e processamento de matérias-primas até os impactos 

relacionados ao eventual descarte do produto”. 

Para isso, os meios de como é realizado a extração da matéria-prima da 

natureza são controlados, assim como a sua utilização durante o processo produtivo. 

O produto final deve possuir uma propriedade ambiental agregada, sendo um produto 

não-poluente quanto à sua produção, saudável ao indivíduo durante o consumo, e que 

não provoque danos ao meio ambiente no seu descarte (OTTMAN, 1994). 

Smith e White (2000, p. 182) demonstram que o clico de vida de uma 

embalagem (ou produto) envolve todo o processo de produção, percorrendo os 

insumos até os resíduos, como pode ser observado pela figura abaixo.  
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Figura 1 – Ciclo de Vida de uma Embalagem (Smith e White, 2000, p. 182) 

 

Ottman (2012, p. 94), no entanto, diz que “não existe um produto 

verdadeiramente verde, porque todos os produtos, por mais que sejam bem 

elaborados, usam recursos e geram lixo”. Afirma, portanto, que o produto verde é 

aquele em que a “performance ambiental e social é significativamente melhor do que 

as ofertas convencionais ou concorrenciais”. (OTTMAN, 1994, p. 105).  

 

3.1.7. Os 4 P’s do Marketing Verde 
 

As estratégias de marketing são desenvolvidas a partir da associação de quatro 

aspectos mercadológicos, denominada de Mix de Marketing. De acordo com Kotler 

(2003), o Mix de Marketing representa o conjunto de recursos à disposição do gestor 

para influenciar o modo com que os consumidores reagem ao mercado e demanda 

um determinado produto.  

Consiste no desenvolvimento de estratégias em quatro áreas de decisão: 

produto, preço, praça (ou distribuição) e promoção, mais conhecidos como os “quatro 

P’s de Marketing” (CZINKOTA et al, 2001, p. 31). 

O Mix de Marketing é utilizado especificamente para satisfazer os desejos e 

necessidades do público-alvo no qual a empresa está inserida, além de auxiliar a 
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organização a desenvolver uma estratégia de posicionamento. Para Czinkota et al 

(2001, p. 31), posicionamento “refere-se a como o produto é percebido pelos clientes 

no mercado em relação aos concorrentes”. 

De acordo com Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 60), Mix de Marketing é a 

“combinação de um produto, como ele é distribuído e promovido” e seu preço tem 

como objetivo “satisfazer as necessidades do mercado-alvo e, ao mesmo tempo, 

atingir os objetivos da organização”. 

Estas estratégias podem ser visualizadas na figura a seguir e serão descritas 

ao longo deste capítulo. 

 

 
Figura 2: Mix de Marketing (DIAS, 2007, p. 116) 

 

3.1.7.1. Produto 
 

 Os produtos desenvolvimentos pelas empresas que adotam o marketing verde 

são aqueles desenvolvidos respeitando os princípios ecológicos e respeitando normas 

governamentais, como foi apresentado evidenciado anteriormente, ao mesmo tempo 

em que satisfazem um público específico. De acordo Czinkota et al (2001), as 

decisões acerca do produto abordam diversos assuntos, como o desenvolvimento de 

novos produtos, o posicionamento da marca, a colocação da embalagem e rotulação 

e o gerenciamento estratégico durante o seu ciclo de vida. 

Para Lambin (2002), os produtos verdes são desenvolvidos conforme as 

normas ecológicas e que satisfaçam a expectativa do consumidor. Ainda de acordo 

com o autor, pode-se mencionar os seguintes exemplos: reduzir as matérias-primas e 
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adaptar as embalagens; eliminar embalagens que podem afetar negativamente o meio 

ambiente, substituindo por materiais reutilizáveis; desenvolver produtos mais 

concentrados; desenvolver produtos de utilidade múltipla; utilizar materiais reciclados; 

aumentar a duração de vida dos produtos; desenvolver produtos ou embalagens 

reutilizáveis; recuperar os produtos para reciclagem; desenvolver embalagens 

biodegradáveis. 

 

3.1.7.2. Preço  
 

O preço de um produto verde deve englobar, além dos custos de produção, os 

valores ambientais que este possui. Deste modo, a estipulação do preço de venda 

deve representar, sobretudo, o valor que é percebido pelo consumidor (CALOMARDE, 

2000). 

Esta percepção que os consumidores compreendem a respeito do valor de um 

produto verde pode variar de acordo com sua cultura, costumes, valores e vivência. 

Ainda segundo Calomarde (2000), estas particularidades formam pontos de vista 

diferentes que podem influenciar o consumidor na decisão de compra de um produto 

ecologicamente correto. Um consumidor que possua valores ambientais estará mais 

disposto a adquirir um produto com um valor mais elevado, pois este possui o 

conhecimento de seus benefícios ao meio ambiente.  

Segundo Queiros, Domingos e Abreu (2003, p. 21), “os consumidores estariam 

dispostos a pagar mais por um produto considerado ecológico preterindo outros mais 

baratos, mas poluidores”. Em países mais desenvolvidos pode ser visto um maior 

número de consumidores com uma consciência ambiental estabelecida, e, devido a 

variável preço possuir menor influência nestes países, o poder de venda destes 

produtos são ainda maiores. 

 

3.1.7.3. Praça 
 

A distribuição do produto é fundamental para a empresa pois é por meio dela 

que os consumidores poderão ter acesso a compra. Sob o ponto de vista de 

Calomarde (200, p. 129), “a distribuição tem por objetivo levar os produtos do produtor 

ao consumidor no tempo, lugar e quantidade adequados”. 
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No caso dos produtos verdes, a distribuição deve atender à princípios 

ecológicos. Os meios de distribuição dos produtos devem ser analisados a ponto de 

serem idôneos e sustentáveis. Portanto, ao investir em um produto com 

características ambientais, é preciso utilizar meios de distribuição que impacte de 

forma mínima o meio ambiente. 

Segundo Calomarde (2000), a distribuição engloba dois elementos 

fundamentais para o marketing verde. O ciclo de vida do produto deve ser 

profundamente examinado, pois seu percurso retrata diretamente os impactos ao 

meio ambiente. Além disso, é preciso que a empresa disponha de um caminho inverso 

ou forneça informações para a coleta dos resíduos ao fim da vida útil do produto. 

É fundamental que se determine um canal de distribuição que considere os 

princípios do marketing verde, para que o consumo de recursos e a geração de 

resíduos sejam minimizados. Portanto, é necessário a escolha de fornecedores, 

distribuidores e parceiros que estejam alinhados a este modo de agir. (DIAS, 2007). 

 

3.1.7.4. Promoção 
 

 As estratégias de comunicação, ou promoção, segundo Calomarde (2000, p. 

175) atribuem-se “fundamentalmente em transmitir ideias que apoiam uma troca 

ambiental positiva, como exemplo a redução do consumo de energia, uso de 

reciclados, apoiar programas de melhoria ambiental, comunicar valores internos ao 

conjunto da organização”. 

A comunicação da empresa deve reproduzir aos consumidores as concepções 

e ideias estabelecidas pela estratégia de marketing verde. De acordo com Dias (2007, 

p. 157) é preciso “informar sobre os atributos do produto, principalmente sobre os 

aspectos positivos em relação ao meio ambiente, e transmitir a imagem da 

organização relacionada com a defesa e preservação de valores ambientalmente 

corretos”. 

 Portanto, é necessário que a organização forneça informações acerca dos 

atributos ecológicos dos produtos e passar, acima de tudo, uma imagem de defesa ao 

meio ambiente. O consumidor deve ser lembrado das vantagens de um produto verde, 

para que estas informações sejam introduzidas ao seu comportamento, evitando que 

sejam esquecidas na próxima compra. Além disso, é necessário se comunicar de 

forma clara e objetiva os valores da organização. (DIAS, 2007) 
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3.2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 De acordo com Solomon (2002, p. 25), o comportamento do consumidor 

envolve “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispõem de produtos, serviços e ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. 

 Para Kotler e Keller (2006), uma vez que o objetivo do marketing é satisfazer e 

atender as necessidades e desejos do consumidor, conhecer o comportamento de 

compra passa a ser um requisito para esta finalidade. 

 Uma estratégia de marketing retrata o empenho de uma organização para se 

relacionar com seu público e transmitir que sua marca e seus produtos possuem as 

qualidades para a satisfação do consumidor. No entanto, a decisão de compra ao que 

está sendo ofertado pertence exclusivamente ao consumidor e as empresas podem, 

ao máximo, entender seus anseios e influenciá-los (KOTLER, 2003). 

 A partir do momento que entender o comportamento do consumidor passa a 

ser um fator importante para o sucesso de uma organização, torna-se fundamental 

entender como é introduzido essa nova variável, a sustentabilidade, em suas decisões 

de compra. Diante disso, é esclarecido como funciona o processo de decisão de 

compra e os fatores que o influenciam. 

 

3.2.1. Processo de decisão de compra 
 

Para entender o processo de decisão de compra do consumidor é necessário 

isolar todos as etapas seguidas durante a tomada de decisão. Além disso, é preciso 

levar em consideração as forças internas e externas que interagem durante este 

processo e afetam como o consumidor pensa, avalia e age (Engel; Blackwell; Miniard, 

2000). 

Diversos fatores podem influenciar a decisão final, incluindo motivações 

internas e estímulos externos, como pressões sociais e atividades de marketing. De 

certo modo, os consumidores organizam e interpretam todos os fatores motivadores 

e influenciadores e tomam decisões apoiadas de acordo com seu objetivo. Ainda de 

acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), a tomada de decisão do consumidor 

possui, sobretudo, as seguintes etapas: 

1) Reconhecimento da necessidade; 
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2) Busca por informações; 

3) Avaliação de alternativa pré-compra; 

4) Compra; 

5) Consumo; 

6) Avaliação pós-consumo; 

7) Descarte do produto não consumido ou de seus resíduos. 

 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) mostra que o processo de tomada de decisão 

do consumidor também pode ser visualizado de uma maneira mais profunda, levando 

em consideração os fatores internos e externos, como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 3: Processo de tomada de decisão do consumidor. Adaptado. (ENGEL, 

BLACKWELL, MINIARD, 2000) 
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É importante salientar que etapas podem ser eliminadas durante o processo e 

algumas podem ter mais valor que outras, de acordo com o envolvimento do 

consumidor com a compra e diferença percebida entre as alternativas (Assael, 1987 

apud Kotler, 1998). 

A tomada de decisão do consumidor pode variar de acordo com o valor do 

produto ou serviço e alternativas (Kotler; Armstrong, 2003). Isto é, a aquisição de um 

produto de pequeno valor possui menor peso em relação a compra de um produto de 

maior valor, envolvendo decisões diferentes, assim como as diferenças significativas 

entre as marcas e modelos. 

O processo de tomada de decisão é estabelecido quando há um intervalo entre 

a atual situação do consumidor e o estado em que o consumidor deseja estar fazendo. 

Este primeiro estágio é intitulado como o reconhecimento da necessidade, definido 

por Engel, Blackwell e Miniard (2000) como a percepção de uma diferença entre o 

estado desejado e o estado atual, sendo suficiente para motivar o indivíduo a agir e 

despertar o processo decisório. 

A relevância desta diferença é fundamental para o consumidor iniciar o 

processo de compra. Ou seja, o reconhecimento de uma necessidade não gera 

necessariamente uma ação. Para que o consumidor busque satisfazer sua 

necessidade, é necessário que esta seja considerada importante e que esteja dentre 

os meios alcançáveis, dentro de suas capacidades financeiras e temporais (Engel, 

Blackwell e Miniard, 2000). 

Após reconhecer uma necessidade o consumidor precisar encontrar 

informações sobre os meios disponíveis que possa satisfazê-lo. Neste estágio, o 

consumidor pode dispor de dois meios para a busca de informações: o de atenção 

elevada, quando o consumidor está receptivo às informações veiculadas através da 

propaganda, de forma passiva; e o de busca ativa, quando o consumidor pesquisa 

informações (KOTLER, 2006). Karsaklian (2004, p. 181) menciona que neste estágio 

é realizada uma “análise das informações estocadas na memória, as quais serão 

completadas, se necessário, por uma pesquisa externa”. 

No estágio de avaliação de alternativas, Gade (1998, p. 17) diz que “as 

informações conhecidas ou encontradas pelo indivíduo serão pesadas e avaliadas e 

a ação é resultante destes julgamentos”. Nesta etapa, os consumidores avaliam as 

características de cada alternativa, levando em consideração a importância, preço e 

qualidade de cada um eles (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 2000). 
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Após avaliar as opções de compra disponíveis, os consumidores podem, de 

fato, realizar a compra. O quarto estágio, de acordo com Engel, Blackwell e Miniard 

(2000, p. 92) é onde ocorre a “aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta 

aceitável”, além da decisão de realizar, ou não, a compra. 

O consumo é definido pela utilização da alternativa escolhida, podendo resultar 

na satisfação ou insatisfação decorrentes da avaliação após o consumo. (ENGEL, 

BLACKWELL, MINIARD, 2000). A fase avaliação pós-consumo é de grande 

importância para os profissionais de marketing, pois a avaliação do consumidor em 

relação ao produto influenciará diferentemente comportamentos futuros. Caso o 

produto fique dentro das expectativas geradas pelo consumidor, haverá uma grande 

chance de uma recompra. No entanto, no caso de insatisfação, o consumidor pode 

parar de comprar o produto e se pronunciar negativamente a respeito de sua 

experiência (KOTLER, 2000). 

Como último estágio do processo, o despojamento se refere ao descarte do 

produto não consumido ou de sua embalagem (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 

2000). Este estágio tem despertado atenção devido às questões ambientais, já que 

os resíduos provenientes do descarte do produto possuem uma relação direta com o 

impacto ao meio ambiente.  

 

3.2.2. Principais fatores de influência 
 

Embora todos os consumidores passem pelo processo de decisão de compra, 

pode-se verificar que cada indivíduo possui uma maneira distinta de interpretar este 

processo, ao levar em consideração seus valores e experiências.  

Solomon (2002) compreende que o indivíduo como consumidor sofre 

influências internas e externas durante este processo. Deste modo, cada pessoa 

possui sua maneira de pensar, analisar e agir a partir da interpretação de todos estes 

sentimentos no momento de decisão. 

Sob este ponto de vista, Kotler (1998) demonstra estes princípios por meio de 

um modelo que demonstra os fatores psicodinâmicos internos e externos que atuam 

sobre o consumidor, separando entre fatores culturais, sociais, pessoas e 

psicológicos, como pode ser observado na figura a seguir. 
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Figura 4: Fatores de influência no processo de decisão de compra (KOTLER, 1998, p. 

163) 

 

a) Fatores culturais 
De acordo com Kotler e Keller (2006), são os fatores culturais que exercem a 

principal influência sobre os consumidores, podendo ser divididos em cultura, 

subcultura e classe social. 

A primeira definição do termo cultura é atribuída a todos os aspectos gerais da 

sociedade, sendo a soma das crenças, valores e costumes aprendidos pelo indivíduo. 

Para Churchill e Peter (2000, p. 154), “cultura é o complexo de valores e 

comportamentos aprendidos que são compartilhados por uma sociedade”. Assim 

sendo, a cultura está diretamente ligada aos princípios básicos de uma sociedade. 

Kotler (1998, p.162) cita que “cada cultura consiste em subculturas menores, 

as quais fornecem identificação mais específica e socialização para os seus 

membros”. Churchill e Peter (2000, p. 156) demonstram ainda que a “subcultura é o 

segmento dentro de uma cultura que compartilha valores e padrões de 

comportamento distinto da cultura geral”. Deste modo, as subculturas se referem às 

nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. 

Ainda além, os fatores culturais também levam em consideração as classes 

sociais dos consumidores. Para Schiffman e Kanuk (2000), classe social é a divisão 

de indivíduos em grupos de status diferentes, tendo cada grupo uma propensão de 

compra particular. 

 

b) Fatores sociais 
Em seguida têm-se os fatores sociais divididos em grupos de referência, família e 

posições sociais. Segundo Churchill e Peter (2000, p.160), “os grupos de referência 
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são aqueles grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e 

os comportamentos do consumidor”.  

Kotler (1998) afirma ainda que estes grupos podem ser separados em primários 

ou secundários, sendo o primeiro constituído pela família, amigos e vizinhos, e o 

segundo pelas profissões, sindicatos e religiões. Os grupos secundários, no entanto, 

requerem um relacionamento mais formalizado e menos contínuo.  

Além disso, os indivíduos assumem diferentes papéis e posições na sociedade, 

de acordo com os diferentes grupos sociais com que estão inseridos. Desta forma, os 

consumidores escolhem produtos que reflitam à estas condições (KOTLER, 1998). 

 

c) Fatores pessoais 
 Kotler e Armstrong (2003) citam que as características pessoais também 

influenciam as decisões dos consumidores. Os fatores pessoais se referem às 

particularidades do indivíduo, podendo ser dividido em idade e estágio do ciclo de 

vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade. 

 Os fatores pessoais refletem as características individuais das pessoas, sendo 

também levado em consideração as circunstâncias pelas quais esteja passando e que 

podem, de certo modo, influenciar nos seus hábitos de consumo (KOTLER, 1998). 

 

d) Fatores psicológicos 
De acordo com Kotler e Armstrong (2003), os fatores psicológicos influenciam 

de forma considerável as decisões de compra de um consumidor, sendo divididos em 

motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. É neste campo de influência 

que o consumidor leva em consideração seus desejos, anseios pessoais e 

motivações. 

Em suma, todos estes fatores aqui apresentados possuem uma forte influência 

sobre a decisão de compra do consumidor, pois são estes fatores que moldam o seu 

perfil de consumo. Assim sendo, é de grande relevância que o gestor de marketing 

compreenda estes fatores, para atender as necessidades do consumidor de uma 

forma coesa e assertiva.  
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4. ANÁLISE DE DADOS 
 

 Foi preocupação deste estudo detectar se os consumidores levam em 

consideração o fator ecológico quando compram produtos no setor supermercadista. 

Para obter os dados da pesquisa foi utilizada uma pesquisa quantitativa com 

amostragem probabilística, com o objetivo de buscar quantificar opiniões e 

informações com imparcialidade para este estudo. O resultado foi demonstrado em 

gráficos para um melhor entendimento e visualização. 

Do total de 108 entrevistados, 56 são do sexo masculino e 52 do sexo feminino, 

correspondendo a 51,9% e 48,1% do total, respectivamente. O resultado é uma 

amostra equivalente entre os gêneros, como pode ser visto no Gráfico 1. Além disso, 

segundo os dados do Sistema de Transparência da UFF, a população de estudantes 

é composta por 51,5% de homens e 48,5% de mulheres, o que deixa a amostra bem 

próximo à realidade. 

 

Gráfico 1 – Gênero dos entrevistados 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 

 
O Gráfico 2 representa a faixa etária dos entrevistados. Assim, como pode ser 

observado, a variável idade com maior número de correspondentes foram jovens de 

20 a 29 anos, totalizando 83,3% do total. Somados a faixa de 18 a 20 anos, as duas 

representam 96,1% do total de entrevistados. Como a pesquisa foi limitada apenas 
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aos estudantes da UFF, é justificável o maior número de correspondentes nesta faixa 

etária. 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos entrevistados 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 

 
A terceira pergunta teve o objetivo de verificar a parcela da população que já 

adquiriu algum produto ou bem de conveniência com apelo ecológico durante a 

compra no supermercado. É possível observar no Gráfico 3 que a maior parte dos 

entrevistados já adquiriu algum produto sustentável, resultando em 73,1% do total. 

 

Gráfico 3 - Você já comprou algum produto com apelo ecológico no 
supermercado? 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 
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Apesar de boa parcela dos entrevistados já terem realizado uma compra de um 

produto ecológico, é possível observar que o hábito deste tipo de consumo não é tão 

frequente. No Gráfico 4 é apresentado a periodicidade que os entrevistados realizam 

a compra de produtos com apelo ecológico no supermercado e como pode ser 

observado, 46,2% dos entrevistados responderam que compram produtos deste tipo 

com pouca frequência e 16,7% nunca compram.  

 

Gráfico 4 - Você costuma realizar a compra de um produto com apelo 
ecológico no supermercado? 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 

 

Assumindo que as respostas ‘Indiferente’, ‘Poucas vezes’ e ‘Nunca’ 

representam, neste caso, a falta de hábito no comportamento de compra, estes 

totalizam 83,4%. A população mais jovem possui maior engajamento em questões 

ambientais, possuindo como reflexo hábitos de compras mais sustentáveis (OTTMAN, 

2012), portanto, caso a maioria dos entrevistados fossem de outra faixa etária, este 

resultado poderia ser ainda mais inclinado. 

 Vale ainda ressaltar que nenhum dos entrevistados responderam que sempre 

compram produtos com apelo ecológico no supermercado e apenas 16,7% compram 

com frequência.  

 



 

 

39 

Gráfico 5 - O apelo ecológico te influencia na compra de um produto no 
supermercado? 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 

 

 Segundo as informações apresentadas no Gráfico 5, o apelo ecológico exerce 

pouca influência no processo decisório do consumidor, corroborando com as 

informações observadas no gráfico anterior. A falta de influência da sustentabilidade 

na compra de um produto reflete diretamente no hábito de consumo.  

 Assumindo que as respostas ‘Com frequência’ e ‘Sempre’ representam a 

presença da influência do fator ecológico no processo decisório da compra, estes 

totalizam 24,3%. Apesar disso, apenas 16,7% dos consumidores refletem esta 

influência em, de fato, consumo, como pôde ser observado no gráfico anterior. É 

notável observar também que, apesar da reposta ‘Sempre’ ser dos 5,1% dos 

entrevistados, esta mesma reposta não é retratada no gráfico anterior. Isso pode 

demonstrar que apesar do fator ecológico ser levado em consideração, este não é o 

único, refletindo em hábitos de consumo distintos. 

 Desse modo, pode-se concluir que a maior parte dos consumidores 

entrevistados não incluem o fator ecológico em seus processos de decisão de compra 

no setor supermercadista. Esse comportamento deve-se à própria característica do 

consumo de bens de conveniência, em geral comprados rápida e frequentemente, 

sem muito envolvimento do consumidor (Assael apud Kotler; Armstrong, 2003). 
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Ao final da pesquisa, buscou-se verificar o fator que possui mais influência na 

compra de um produto no setor supermercadista. Conforme podemos observar no 

Gráfico 6, 44,9% dos entrevistados afirmam que a qualidade do produto é o principal 

fator influenciador na compra de um produto.  

 

Gráfico 6 - Qual o fator que mais te influencia na compra de um produto no 
supermercado? 

 
Fonte: Dados levantados pela pesquisa (2019) 

 

 Podemos considerar que a qualidade do produto reflete diretamente a 

satisfação do consumidor para com o produto, sendo aquele que atende ou supera 

suas expectativas. O valor percebido pelo cliente é a relação entre o que foi esperado 

e o que foi recebido e se o consumidor ficar satisfeito, haverá uma chance maior de 

adquirir o produto novamente (KOTLER, 2000). 

Em seguida podemos observar que o fator preço é o segundo maior 

influenciador, sendo o principal fator levado em consideração na compra por 33,3% 

dos entrevistados. Este item pode refletir a atual situação econômica de grande parte 

da população, sendo um fator determinante para a compra de um produto.  

Por fim, é importante salientar que as questões ambientais é o principal fator 

de apenas 5,1% dos entrevistados, ficando à frente apenas da resposta ‘Outro’. Este 

resultado demonstra que, apesar das questões ambientais serem levadas em 

consideração no processo decisório, como foi demonstrado no Gráfico 5, está longe 

de ser o principal fator de influência no momento de escolha de um produto. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 O marketing consiste na estratégia adotada pelas empresas para se obter 

lucros por meio da correspondência da produção e oferta de mercadorias ou serviços 

às necessidades e desejos dos consumidores (KOTLER, 2000). Para isso, as 

empresas necessitam conhecer quais são os fatores de influência por parte dos 

consumidores na busca pelo produto. 

 Com a crescente preocupação da população sobre questões ambientais e 

defesa da sustentabilidade, nasce o conceito de marketing verde. As empresas 

buscam utilizar esta estratégia de marketing como um diferencial competitivo na busca 

de conquistar seu posicionamento e crescimento no mercado, ao promover 

comportamentos de pouco impacto ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, satisfazer 

as necessidades dos clientes. 

 No entanto, como pôde ser observado no decorrer desta pesquisa, o meio 

ambiente não parece ser um elemento de grande influência nas decisões de compra 

no setor supermercadista. Desta forma, seria prematuro considerar a atribuição de 

características “verdes” aos produtos com o intuito mercadológico, já que a 

sustentabilidade não é uma necessidade dos consumidores a ser satisfeita, pelo 

menos em relação à aquisição e utilização de bens de consumo não-duráveis. 

 Os consumidores ainda parecem se encontrar limitados aos benefícios básicos 

proporcionados pelos produtos. Portanto, as necessidades são satisfeitas se os 

produtos forem eficientes quanto seu objetivo ou se estiverem dentro da capacidade 

financeira do consumidor, não sendo de extrema importância se durante o seu ciclo 

de vida o meio ambiente possa ser afetado.  

 Em outras palavras, é de interesse do consumidor solucionar primeiro seus 

problemas pessoais e posteriormente, se possível, os do meio ambiente (OTTMAN, 

1994). Apesar dos produtos ecologicamente corretos estarem presentes no mercado, 

a maior parte dos consumidores não possuem como hábito este consumo, pois a 

necessidade de preservar o meio ambiente não é considerado um fator-chave na 

decisão de compra. 

 Apesar disso, pode-se destacar que o marketing verde como estratégia de 

mercado ainda pode ser inserido com sucesso na política de gestão da empresa. A 

prática da gestão ambiental pode trazer benefícios como elevar a imagem 

empresarial, minimizar a ocorrência de multas ou ações legais e obter maior 
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competitividade, através do ganho de produtividade e otimização de recursos 

(DONAIRE, 1999). Não obstante, a despreocupação atual dos consumidores com o 

meio ambiente não é permanente e imutável, o que já pode ser percebido por alguma 

parte dos consumidores brasileiros e mais amplamente em países desenvolvidos. 

 Por outro lado, é importante salientar algumas limitações desta pesquisa. Por 

se tratar de uma pesquisa quantitativa, não pôde ser observado os motivos e 

particularidades de cada consumidor, nem como conhecer os reais pressupostos e 

interesses por trás da decisão de compra. Além disso, a abordagem da influência da 

sustentabilidade nas decisões de compra se limitou aos produtos do setor 

supermercadista, de maioria bens de conveniência, o que impede que suas 

conclusões possam ser remetidas a decisão de compra de outras categorias de bens. 

 É fundamental lembrar que a população abordada foi em sua totalidade 

estudantes da Universidade Federal Fluminense, compondo em sua maioria jovens 

com menos de 29 anos, o que compromete os resultados da pesquisa. Para futuras 

pesquisas relacionadas ao assunto é sugerido que a amostragem seja realizada em 

uma população mais ampla e heterogênea, com o intuito de garantir resultados mais 

assertivos e próximos à sociedade em geral. Além disso, é também possível a 

realização de uma pesquisa de natureza qualitativa, permitindo uma maior 

aproximação ao comportamento do consumidor, estudando suas particularidades e 

seus motivos. 
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