
REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

1 
 

MARKETING VERDE: Um estudo sobre a construção das 
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Resumo 
 

Marketing como um conjunto de processos e envolvendo diversos atores, com 
o objetivo de promover a troca de produtos e o fornecimento de serviços que 
atendam às necessidades dos consumidores. Sustentabilidade corporativa, a 
qual demostra a preocupação das organizações em transformar seu padrão de 
produção, a capacidade de ser flexível às mudanças e a responsabilidade para 
com os envolvidos no processo. Estratégias de marketing verde aplicadas às 
atividades das empresas. Filosofia de sustentabilidade incorporada às 
diretrizes da Natura Cosméticos. 
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Introdução 
 

As transformações do mercado são decorrentes do novo 

pensamento do consumidor, repercutindo nas decisões do governo e na 

reformulação do processo produtivo das empresas, pois o mercado gira em 

torno de atender necessidades e desejos do consumidor, este que agora está 

mais atento às questões ambientais, como poluição do ar, desmatamentos e 

animais em extinção.  

O Marketing Verde é responsável por comunicar ao consumidor o 

potencial dos produtos verdes em resolver os seus problemas. Dessa forma, as 

empresas procuram ganhar a confiança de seus consumidores, demonstrando 

com transparência seu modo de produção, o perfil dos fornecedores e os 

benefícios ambientais e sociais de seus produtos. 

                                            
1 Artigo apresentado à revista CEDS da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB 
2 Aluna do 8ª período, do curso de Administração, da UNDB. 
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Todo este processo de entrega de valor ao consumidor exige 

formulação de estratégias que tornem os negócios mais competitivos, pois o 

“verde” é uma tendência no consumo da sociedade e está mudando o 

paradigma de produção das organizações.  

O presente artigo tem como objetivo demonstrar algumas das 

estratégias de Marketing Verde tendo como exemplo a empresa Natura 

Cosméticos, explicando inicialmente os conceitos de Marketing, Estratégia 

empresarial, Marketing verde e Sustentabilidade.  

No primeiro momento, será apresentado o caráter social e 

econômico do Marketing, através de sua definição e características. Os 4Ps do 

marketing ganham destaque, pois fazem parte do processo de marketing. 

O subtema marketing e sustentabilidade apresenta alguns conceitos 

de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade corporativa, com a 

preocupação das empresas em mudar seu modo de produção. O segundo 

momento relaciona marketing verde com estratégia competitiva e o papel do 

marketing verde em comunicar o valor da marca aos consumidores. 

Por fim, a empresa Natura Cosméticos ganha destaque, pelo seu 

pioneirismo em inovação verde, a transparência em demonstrar seu modo 

responsável de produção, as tecnologias verdes utilizadas, sua relação e 

preocupação social com os fornecedores em fazer da linha Ekos, uma 

referência para o mercado verde. 

 

1. Marketing 
 

Várias discussões sobre a definição de Marketing levaram ao 

desenvolvimento de inúmeros estudos, e importantes autores desenvolveram 

sua melhor definição: “Marketing é um processo social pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da 

livre troca de produtos de valor entre si” (KOTLER;KELLER, 2012, p.4). 

Dessa forma o marketing tem um caráter social e também 

econômico, pois é um conjunto de ações que se relacionam de forma 

interdependente para alcançar um fim cujo objetivo atende às necessidades de 

pessoas e ao mesmo tempo gera valor para as empresas. 
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Segundo The Mcgraw-hill Companies (2011, p.6) “Embora o 

marketing tenha diversas funções, seu principal objetivo é criar valor, 

desenvolvendo uma variedade de ofertas, inclusive bens, serviços e ideias, 

para atender às necessidades dos clientes [...]”. 

O marketing é um conjunto complexo de atividades que objetivam 

agregar valor ao produto ou serviço, enfatizando seu potencial ao consumidor. 

Portanto, o planejamento de marketing deve ser bem detalhado, para integrar 

todos os elementos no processo em torno do produto.  

De acordo com The Mcgraw-hill Companies (2011, p.4-5) “[...] O 

bom marketing não é um atividade aleatória; ele exige um planejamento 

cuidadoso com ênfase nas implicações éticas de qualquer decisão tomada em 

relação à sociedade como um todo”. 

A especialização garante maior qualidade à produção, mais 

precisão, habilidade de realizar tarefas e maior autonomia nas decisões. Os 

serviços se tornam flexíveis para o consumidor, garantindo maior satisfação, 

fidelização de clientes e diferenciação. Segundo Las Casas (2006, p.3) “[...] As 

empresas podem aplicar marketing para corrigir mercados, aumentar o nível de 

conscientização dos consumidores a respeito de determinado produto, além de 

uma série de outras alternativas [...]”. 

O marketing também pode ser entendido como um conjunto de 

processos, que quando bem trabalhados, transformam a imagem de uma 

marca, produto ou serviço. Ele tem diversas utilidades, com relação ao nível de 

conscientização dos clientes, podendo direcionar valor ao produto. Entretanto, 

devido a sua forte relação com o setor de vendas, o marketing muitas vezes 

pode ser confundido com esta atividade, pois o setor de vendas põe em prática 

todo o planejamento feito pelo marketing. De acordo com Las Casas (2006, 

p.7): 

 
O departamento de marketing muitas vezes se confunde com as 
atividades de vendas por uma série de razões. Apesar de o marketing 
não ser usado apenas com o objetivo de realizar vendas, é 
frequentemente usado para este propósito, principalmente o de 
facilitar a realização de negócios. Um relatório de vendas é o 
resultado de um esforço integrado e, por isso fica difícil atribuir 
resultados a diferentes partes. 
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Sobre o composto de marketing, Las Casas (2006, p.5) apresenta a 

seguinte tabela: 

 
Tabela 1 - Composto de marketing e suas subdivisões. 

Produto Preço Distribuição (ponto 
de venda) Promoção 

Testes de 
desenvolvimento 
Qualidade 
Diferenciação 
Embalagem 
Marca nominal 
Marca registrada 
Serviços 
Assistência técnica 
Garantias 

Política de preços 
Métodos para 
determinação 
Descontos por 
quantidades 
Condições especiais 
Crédito 
Prazo 
 

Canais de 
distribuição 
Distribuição física 
Transportes 
Armazenagem 
Centro de distribuição 
Logística 
 

Propaganda 
Publicidade 
Promoção de vendas 
Venda pessoal 
Relações públicas 
Merchandising 
 

Fonte: (LAS CASAS, 1997, p.18). 
 

O fator Produto representa como se dá o processo de pesquisa, 

criação e desenvolvimento do produto que irá ingressar futuramente no 

mercado. É um processo bastante detalhado, pois os investimentos são altos e 

são grandes as expectativas frente ao mercado. Além disso, cada uma das 

fases citadas do processo demandam muitos estudos, afinal de contas, nada 

pode dar errado, caso contrário, todos os investimentos aplicados não terão o 

retorno esperado e o produto poderá ser um fracasso de vendas e aceitação 

pelo consumidor. Dessa forma, o produto é o elemento que reflete a principal 

função do marketing. 

O fator Preço representado é um importante agente estratégico e 

caracteriza um ponto de acesso do produto ou serviço ao consumidor. O preço 

pode relacionar a visão de mercado, a questão de valor percebido pelo cliente 

e até a aceitação do produto pelo consumidor frente aos concorrentes.  

Dessa forma, o preço pode ser determinado pelo mercado, pela 

concorrência e pelo valor percebido do cliente.   

 
[...] Preço é tudo aquilo que o cliente renuncia – dinheiro, tempo e 
energia – em troca de um produto. Os profissionais de marketing 
precisam estabelecer um preço, cuidadosamente, de acordo com a 
convicção do potencial comprador em relação ao valor do produto [...] 
(THE MCGRAW-HILL COMPANIES, 2011, p.7-8). 
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A Distribuição é outro fator muito importante, pois a partir dela o 

produto ou serviço pode chegar ao cliente. Ela é composta por sub-processos 

interligados que determinam como o produto ou serviço irá chegar até o 

consumidor. Vários agentes participam desse processo, os quais podem ser, 

por exemplo, os distribuidores, veículos transportadores, agente comercial, etc.  

O fator Promoção é o que mais as pessoas consideram como o 

marketing em si. Refere-se às praticas para atrair ainda mais os consumidores 

ao produto, apresentando suas qualidades, funcionalidades e importância ao 

consumidor. “[...] Promoção é a comunicação realizada por um profissional de 

marketing que informa, convence, e lembra os clientes potenciais sobre um 

bem ou serviço a fim de influenciar suas opiniões e obter uma resposta [...]” 

(THE MCGRAW-HILL COMPANIES, 2011, p.8). A promoção é imprescindível 

ao composto de marketing, pois ela é formada pela Propaganda, a Promoção 

de vendas, as Relações públicas e Publicidade, o Marketing direto e a Venda 

pessoal, elementos necessários para a propagação de informações positivas 

sobre o produto ou serviço. 

 

1.1. Marketing e Sustentabilidade 
  

Um tema fonte de inúmeros debates é a questão da 

sustentabilidade. Bastante discutido, devido ao colapso ambiental ocasionado 

pelo consumo insaciável da sociedade capitalista, é um tema que preocupa a 

sociedade e as empresas, principalmente no que tange a correta utilização dos 

recursos naturais e a redução do impacto ambiental causado pelas grandes 

indústrias. Esta preocupação das empresas em reduzir o impacto ambiental 

não começou há pouco tempo. 

 
Nos anos 1980, empresas inteligentes explicavam que, se você não 
poluísse primeiro, não deveria se preocupar com o controle ou com a 
limpeza. Assim teve início a ideia de prevenção da poluição e suas 
primas, a redução do desperdício e a eficiência energética, com as 
quais as companhias começaram a repensar seus processos e 
sistemas de administração para redução de desperdícios e de custos 
[...] (MAKOWER, 2009, p.18). 
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A Sustentabilidade ganhou notabilidade na sociedade capitalista. O 

“Dia da Terra” comemorado nos Estados Unidos foi umas das primeiras 

iniciativas para despertar o interesse das empresas em reformular seu 

processo produtivo e comunicar à população sobre danos causados pelo 

consumo irresponsável. 

Desde então as organizações buscam oferecer o melhor para seus 

clientes e estes buscam o atendimento de suas necessidades e desejos, que 

se resume em solucionar problemas. Entretanto, produção e consumo 

exagerado exigem maior controle, quando se tem como resultado o aumento 

das emissões de carbono, aquecimento global, desmatamentos, poluição de 

rios, mares e oceanos e espécies de animais em extinção. 

Então o que é Sustentabilidade? 

 
O próprio conceito de sustentabilidade nos leva a uma reflexão mais 
profunda. A ideia de desenvolvimento autossustentado deve ser 
estabelecida de acordo com os limites dos recursos naturais. Para ser 
efetivamente alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de 
efetivo planejamento e do reconhecimento de que os recursos 
naturais são finitos. (LINS; ZYLBERSTAJN, 2010, p.1) 

 

A sustentabilidade está diretamente relacionada à ideia de 

desenvolvimento sustentável, o qual consiste na correta utilização dos 

recursos, sem desperdícios, sem prejudicar as fontes naturais e não 

renováveis, de forma a permitir a continuação da vida. 

Sustentabilidade corporativa significa que as empresas são 

obrigadas a assumir um negócio pelo qual envolve responsabilidade e 

compromisso com várias partes interessadas, os stakeholders, devendo ser 

flexível às mudanças. 

 
Assim, a sustentabilidade corporativa diz respeito à forma de se fazer 
negócios, bem como ao tipo de negócios que uma empresa pretende 
desenvolver. Ela abrange processos produtivos, relacionamento com 
partes interessadas, prestação de contas e compromissos públicos e 
requer disposição para a quebra de paradigmas. (LINS; 
ZYLBERSTAJN, 2010, p.XVI) 

 

As empresas estão se tornando mais “verdes” e contam com a 

participação do departamento de marketing para criar valor à sua marca e 
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transformar seu modo de produção de forma a ganhar credibilidade no 

mercado e garantir ganhos a longo prazo.  

Ainda sobre Sustentabilidade Corporativa: 

 
Não há definição única ou consensual para sustentabilidade 
corporativa, mas a ideia básica é a de que a atividade das empresas 
desenvolve-se em um contexto socioambiental que condiciona a 
qualidade e a disponibilidade de dois tipos fundamentais de capital, o 
natural e o humano. Assim, para que os resultados das empresas 
possam se sustentar no longo prazo é necessário preservar e 
desenvolver essas duas formas de capital, em equilíbrio com os 
capitais industrial e financeiro [...] (LINS; ZYLBERSTAJN, 2010, p.39). 

 

 

2. O Marketing Verde como estratégia competitiva 
 

Inicialmente, deve-se conhecer o conceito de estratégia empresarial, 

pois assim como um jogo de xadrez, envolve decisões importantes onde há 

riscos e incertezas, as quais podem causar ganhos ou perdas no futuro da 

empresa. 

Segundo Oliveira (2012, p.5): 

 
[...] a estratégia empresarial é o ajustamento da empresa ao seu 
ambiente, em geral em constante mutação, quase sempre com a 
empresa alterando suas próprias características, tendo em vista esse 
ajustamento. Assim, todo processo de implantação e 
acompanhamento das estratégias empresariais ocorre em 
circunstâncias de constante mudança. 

 

Mudança, esta é a questão que faz os gestores pensarem diferente 

em relação ao mercado. Mudança no pensamento do consumidor, isto que faz 

com que as empresas lancem novos produtos e criem serviços, os quais 

demonstram novos valores que rapidamente são absorvidos pela sociedade.  

As empresas estão alterando seu paradigma de produção, para 

acompanhar as novas tendências do mercado e para isso, criam estratégias 

inovadoras. Estas são diretamente ligadas aos fatores externos sobre os quais 

as empresas não possuem controle. Esses fatores são as ações do Governo, a 

Economia e as mudanças climáticas.  
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A razão destas alterações na produção se deve ao dano causado 

pelo modelo produtivo tradicional, pois 

 
Ao esgotar as reservas de riqueza natural do mundo (em muitos 
casos, irreversivelmente), este padrão de desenvolvimento tem tido 
impacto prejudicial no bem-estar das gerações atuais e apresenta 
grandes riscos e desafios às futuras gerações. As múltiplas crises 
recentes são indicativas deste padrão. (PNUMA, 2011, p.1-2) 

 

No contexto atual de mudança de padrões e pensamentos voltados 

às práticas de consumo sustentável, surge o Marketing Verde, que auxilia as 

empresas no lançamento dos chamados produtos verdes, considerando 

sempre que o consumidor tornou-se um entre tantos stakeholders, com opinião 

forte e capaz de interferir nas decisões de uma empresa. Dessa forma, as 

empresas buscam novas estratégias para atrair mais consumidores e valorizar 

sua marca. 

 
Apesar de expressarem suas preocupações ambientais de maneiras 
individuais, todos os consumidores verdes são motivados por 
necessidades universais que se traduzem em novas estratégias de 
compra que implicam na maneira como as marcas sustentáveis 
autênticas são desenvolvidas e comercializadas (OTTMAN, 2012, 
p.64). 

 

As estratégias de marketing verde das empresas devem estar 

alinhadas às necessidades do consumidor e sempre somando valores 

sustentáveis às suas atividades. Observa-se que o marketing estratégico 

possui grande importância para as finanças, qualidade da produção e claro, a 

divulgação da marca, pois ele irá estabelecer a comunicação dos valores 

empresariais aos stakeholders. 

De acordo com Ottman (2012, p.77-78) existem duas estratégias de 

marketing verde que as empresas podem aplicar aos negócios: 

 
1.Desenvolver produtos que equilibrem as necessidades de 
qualidade, desempenho, finanças e conveniência dos consumidores 
com o menor impacto possível no meio ambiente, e com a devida 
preocupação pelas considerações sociais, por exemplo, trabalho e 
comunidade. 
2.Criar demanda para as marcas por meio de comunicações sinceras 
e voltadas a valores que ofereçam benefícios práticos, dando poder e 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

9 
 

engajando os consumidores de modo significativo a respeito de 
questões importantes do meio ambiente e da sociedade. [...] 

 

Os problemas do planeta são, todos os dias, divulgados pelas 

mídias sociais, sites de sustentabilidade, redes de relacionamento, TV aberta, 

entre outros, resultando na extraordinária movimentação do mercado em 

direção às práticas sustentáveis. Estas informações interferem no 

comportamento do consumidor e acarretam um efeito dominó. Dessa forma “o 

verde se tornou tendência porque mais pessoas estão preocupadas com os 

assuntos relacionados à sustentabilidade, mais do que nunca” (OTTMAN, 

2012, p.30). 

O Marketing Verde desenvolve ações de sustentabilidade nas 

práticas produtivas, algumas vezes reduzindo os custos de produção, atraindo 

mais consumidores verdes e gerando valor à marca da empresa. É o mesmo 

processo do Marketing como se conhece, porém com uma visão 

socioambiental. 

 

3. O Marketing Verde da Natura Ekos 
 

A Natura Cosméticos é a maior empresa de beleza do Brasil e 

pioneira em inovação através da ideia de sustentabilidade nas práticas 

empresariais, é uma organização socioambiental, com projetos construídos 

junto às comunidades ribeirinhas da Amazônia, as quais são parceiras na 

produção de sua linha de produtos Ekos. 

A empresa absorveu a questão sustentável como uma filosofia a ser 

incorporada às suas diretrizes estratégicas. 

 
Acreditamos no potencial das relações e no poder da cosmética como 
ampliadora de consciência, fazendo as pessoas se conectarem com o 
seu próprio corpo, com o ambiente à  sua volta e com o outro. Essa 
forma de pensar e agir se expressa em nosso comportamento 
empresarial alinhado à promoção do desenvolvimento sustentável, na 
criação de produtos e conceitos que promovam o bem estar bem e na 
forte conexão que mantemos com a nossa rede de relações. 
(NATURA COSMÉTICOS SA, 2015) 
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Para que uma empresa possa fazer tanto sucesso como a Natura, 

ela precisa compor uma equipe altamente competente, com conhecimentos 

avançados na fabricação e divulgação de produtos de tão refinada qualidade e 

estabelecer vínculos promissores para os negócios.  

A Natura Ekos utiliza tecnologias verdes no processo de fabricação 

de seus produtos e a forma de manuseio da matéria-prima é uma importante 

inovação.  

 
Por trás de cada produto de Natura Ekos existe uma equipe de 
cientistas e especialistas dedicados a desenvolver tecnologias que 
reduzam ao máximo o impacto sobre o meio ambiente, promovam o 
desenvolvimento sustentável das comunidades fornecedoras de 
matérias-primas e garantam a melhor experiência sensorial ao 
consumidor. A esse conjunto de esforços que visam o bem de todos, 
damos o nome de Tecnologias Verdes. (NATURA EKOS, 2015) 

O site de Natura Ekos é uma ação de Marketing Verde, pois 

comunica aos consumidores a qualidade de seus produtos de forma 

transparente demostrando suas práticas organizacionais, as tecnologias verdes 

adotadas pela empresa e sua preocupação na redução do impacto ambiental. 

Portanto, o Marketing também se utiliza da tecnologia para fortalecer o 

processo de comunicação de valor da marca aos consumidores. 

 
[...] A existência da tecnologia ajudou o marketing em muitos 
aspectos. A venda e a promoção de produtos e serviços pela Internet 
criaram um novo espaço de comercialização muito específico, com 
características próprias, mas que oferece mais uma alternativa na 
oferta para os clientes [...] (LAS CASAS, 2006, p.39) 

 

A Natura aplica os conceitos dos 4Ps do marketing nas suas 

estratégias para divulgação dos produtos. Por exemplo, a empresa utiliza a 

promoção com transparência para divulgar suas parcerias e valorização da 

cultura brasileira através do próprio site da linha Ekos. Nele estão as 

informações sobre os fornecedores, tecnologias verdes de produção, 

depoimentos de pessoas e, claro: os produtos verdes, além de outras 

informações. 

 

Conclusão  
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Podemos observar que o Marketing estuda e entende o mercado 

atual, acompanhando as suas mudanças, somando à isso pensamentos e 

ideias inovadoras. Ele possui caráter socioeconômico, pois está envolvido com 

as necessidades das pessoas, e com a entrega de valor ao consumidor.  

Entende-se que o Marketing não é uma atividade simples, é um 

conjunto de processos e sub-processos, abrangendo fornecedores, fabricantes, 

distribuidores, varejistas, mídias sociais, o governo, o próprio consumidor, etc. 

Quando se fala em Marketing Verde, todos estes participantes do processo são 

stakeholders, pois esperam resultados positivos que tragam benefícios ao meio 

ambiente e ao bem estar social. 

A Sustentabilidade é um tema amplo, e especificamente está 

relacionado ao desenvolvimento sustentável, que consiste em preservar os 

recursos não renováveis e ao mesmo tempo gerar crescimento. Nas empresas, 

o tema se traduz na sustentabilidade corporativa, que significa mudança no 

processo produtivo e no relacionamento com os stakeholders. 

Um grande exemplo de empresa sustentável é a Natura Cosméticos, 

que foi pioneira em inovação ambiental, desenvolvendo um processo único de 

produção, os quais envolvem tecnologias verdes avançadas e fontes regionais 

além de parcerias que trazem benefícios sociais. Tal empresa nos mostra que 

é possível ser rentável e ao mesmo tempo sustentável, usando as estratégias 

empresariais adequadas. 
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