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RESUMO 
 

O marketing é uma função da administração que se dedica a identificar 
necessidades e criar oportunidades de mercado, desta forma, torna-se cada vez 
mais estratégica para as organizações. Em um processo de ampliação do conceito 
de marketing foram incluídas ações voltadas para a responsabilidade sócio-
ambiental, já que as relações sociais e ambientais se tornaram foco para a 
sociedade. As empresas sabendo do movimento em busca do “ecologicamente 
correto” buscam implantar ações de marketing ligadas às práticas sócio-ambientais, 
denominado marketing ambiental, também encontrado na literatura como marketing 
verde, marketing ecológico ou ecomarketing. O objetivo desse ensaio foi discutir se 
o Marketing Ambiental é mais uma estratégia das empresas para obterem vantagem 
competitiva.  
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ABSTRACT 

 
Marketing is a function of management that is dedicated to identifying needs and 
create market opportunities, thus, becomes increasingly strategic for organizations. 
In a process of expanding the concept of marketing were included actions aimed at 
social and environmental responsibility, as the social and environmental relations 
became a focal point for society. Companies know the movement in search of 
"green" looking to deploy marketing actions linked to socio-environmental, so-called 
green marketing, also found in the literature as green marketing, ecological 
marketing or ecomarketing. The purpose of this test was to discuss the 
Environmental Marketing is a business strategy to gain competitive advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente as organizações têm sofrido constantes transformações para se 

adequar a um mercado cada vez mais exigente. É notável o acirramento da 
concorrência, a pressão dos clientes por qualidade, o investimento maciço em 
tecnologias, entre outras. 

O mercado se encontra em uma situação em que diferentes produtores e 
vendedores se enfrentam para captar o maior número de compradores e 
consumidores, com vista a alcançar vendas, participação de mercado e 
lucratividade. Para isso, utilizam diferentes instrumentos, tais como estratégias de 
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precificação, investimento em qualidade dos processos, diferenciação de produtos e 
serviços, utilização de tecnologias avançadas. 

As empresas inseridas neste ambiente de intensas mudanças buscam 
desenvolver habilidades gerenciais estratégicas e competitivas fundamentais para 
atingir o sucesso e a perenidade do negócio. Este estado dinâmico de um mercado 
que estimula as empresas a investir e a inovar constantemente com vista à 
maximização dos seus ganhos e otimização dos recursos escassos disponíveis, 
exige ações empresariais bem delineadas, que têm sido apontadas como formas de 
sobrevivência empresarial.  

Neste contexto, uma ação muito utilizada nas empresas atuais é o 
“marketing”. Marketing é um termo cada vez mais comentado pelo mercado. Esta 
palavra tem sua tradução para o português como mercadologia e reúne um grupo de 
ações que tem como objetivo satisfazer as necessidades dos clientes, presentes e 
futuras, através de produtos existentes ou novos.  

É sabido que hoje em dia, existe uma grande tendência de uma preocupação 
com o bem-estar da sociedade. A satisfação do consumidor e a opinião pública 
passaram a estar diretamente ligada a participação das organizações em causas 
sociais e ambientais, então, a responsabilidade sócio-ambiental se transformou em 
uma vantagem competitiva. A comunidade, de forma geral, busca ações para reduzir 
impactos ambientais, melhorar a qualidade de vida, pensar de forma sustentável. As 
empresas sabendo desse movimento em busca do “ecologicamente correto” buscam 
implantar ações de marketing ligadas às práticas sócio-ambientais, denominado 
marketing ambiental, também conhecido como marketing verde, marketing ecológico 
ou ecomarketing. 

Dessa forma, o intuito foi discutir se o Marketing Ambiental é mais uma 
estratégia das empresas para obterem vantagem competitiva.  

Certamente não se pretende esgotar o assunto, mas sim, gerar inquietude e 
indagações a respeito do tema. O tema foi proposto com base nas discussões  
suscitadas pela disciplina de gestão mercadológica.  

O artigo trata primeiramente do conceito de marketing. Posteriormente, 
analisa o conceito de marketing ambiental e por último, relaciona as ações 
mercadógicas na conquista da tão procurada vantagem competitiva. 

 
2. CONCEITO DE MARKETING 

 
Para a  AMA3 o conceito de marketing é “uma função organizacional e um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor 
para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo 
que beneficie a organização e seu público interessado (AMA - American Marketing 
Association, 2005). 

KOTLER4 (2006) relata que marketing é a função empresarial que identifica 
necessidades e desejos insatisfeitos, define e mede o potencial de rentabilidade 
desse mercado insatisfeito, especifica e seleciona quais serão os mercados-alvo 
atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e programas adequados 
para servir a esses mercados selecionados e estabelece ações organizacionais para 
que todos os envolvidos possam pensar no cliente e atender ao cliente.  

A visão de mercado que tem como objetivo satisfazer as necessidades e 
desejos dos consumidores por meio de um processo de troca é um fato recente na 
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história organizacional. Começou a ser difundida somente no final da década de 
1950, quando ocorreu um maior avanço na industrialização, que fez com que 
houvesse uma acirrada competição entre as empresas e maior disputa pelos 
mercados. O mero processo de produção e de vendas de produtos e serviços com 
qualidade, já não era suficiente para atingir a lucratividade. Como ainda não havia 
uma preocupação sistematizada com o consumidor, a fidelidade ficava em segundo 
plano e, como resultado, os clientes não retornavam para a mesma empresa para 
comprar os produtos, ou seja, devido o aumento da concorrência, o cliente passou a 
ter maior poder de escolha, selecionando qual das alternativas disponíveis no 
mercado que iria lhe proporcionar a melhor relação entre custo e benefício.  

A partir daí, as organizações começaram a reconhecer que a decisão sobre a 
compra dos produtos estaria nas mãos dos clientes, assim, começaram a 
desenvolver técnicas como pesquisa de mercado, segmentação de mercado, 
seleção de mercado-alvo, comunicação institucional, propaganda das qualidades e 
benefícios dos produtos e serviços, desenvolvimento dos canais de distribuição, 
adequação de produtos e serviços de acordo com as necessidades e desejos dos 
clientes, entre outros. 

Daí, a definição de marketing que se tem atualmente, segundo KOTLER 
(2006:31) “é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e 
desejos, através dos processos de troca”. E, complementando, COBRA (1995:33) 
relata que marketing é “o processo de planejamento e execução desde a concepção, 
apreçamento, promoção e distribuição de idéias, mercadorias e serviços para criar 
trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

 
3. MARKETING AMBIENTAL 

 
Já que o marketing é uma função que se dedica a identificar necessidades do 

mercado e criar oportunidades de mercado, então, é uma função cada vez mais 
estratégica para as empresas. 

Em um cenário como o atual, de profundas transformações, ou as empresas 
se modernizam e pensam estrategicamente ou estão fadadas ao fracasso. Portanto, 
o cenário atual é um terreno fértil para o surgimento de novas ações 
organizacionais, a fim de atender os desejos e necessidades dos clientes.  

Atualmente, há uma tendência crescente de preocupação com o bem-estar da 
sociedade. A opinião pública está atenta na participação das organizações em 
causas sociais e ambientais, então, a responsabilidade sócio-ambiental se 
transformou em uma vantagem competitiva para as empresas.  

Neste contexto, surge o marketing ambiental, que converge com as 
aspirações que os clientes tem atualmente, desejando que as empresas adotem 
práticas relacionadas com a preservação ambiental. A comunidade, e logicamente, 
os consumidores estão cada vez mais empenhados em reduzir impactos ambientais, 
melhorar a qualidade de vida, ou seja, pensar de forma sustentável. As empresas 
identificando este aspecto buscam o “ecologicamente correto” como vantagem 
competitiva. Os gestores organizacionais verificando essa necessidade e 
vislumbrando uma oportunidade de aumentar a participação de mercado, sabem que 
é necessário desenvolver processos de produção de produtos e serviços e, também, 
uma cultura de comunicação ligada ao meio ambiente e qualidade de vida.  

Dessa forma, o marketing ecológico é uma ampliação dos conceitos de 
marketing, pois inclui o componente ambiental. O marketing verde não se limita à 
promoção de produtos que tenham alguns atributos ecologicamente corretos, mas é 
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uma forma de ampla adoção de políticas ambientais pelas organizações, que vão 
desde o início do processo de fabricação, incluindo também a coleta de matéria-
prima, até a forma de descarte do produto após a utilização pelo usuário (DIAS, 
2008) 

Conforme relata DIAS (2008) o marketing ecológico pode ser definido como 
um conjunto de políticas e estratégias de comunicação destinadas a obter vantagem 
que diferenciam uma empresa de seus concorrentes, para incrementar sua 
participação de mercado, consolidando seu posicionamento competitivo.  

O marketing ambiental é capaz de promover e sustentar a imagem de uma 
empresa diante de seus consumidores. Com a pressão dos consumidores, de 
ONGs, do governo, de parceiros comerciais e, com a legislação ambiental em vigor, 
é cada vez mais comum o surgimento de pessoas interessadas por empresas que 
utilizam procedimentos ambientalmente corretos. 

Com essas exigências, as empresas buscam certificados de empresa, como  
o  certificado  ISO  14001 que  é  um  selo  que  atesta  que determinada empresa 
tem procedimentos que demonstram um plano de melhoria continua em relação à 
gestão ambiental empresarial. A implementação de certificações e sistemas  de  
gestão ambiental possibilitam que as empresas maximizem sua vantagem 
competitiva, aumentando a sua credibilidade,  segurança  e confiança junto aos seus 
clientes, definindo sua personalidade e imagem, agregando valor à marca junto aos 
diversos compradores, assim, aumentando sua participação de mercado. 

 
4. MARKETING AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 

 
De acordo com  ANSOFF (1990), a estratégia diz respeito à utilização dos 

diversos  recursos da empresa que estão disponíveis ao gestor. Portanto, ao adotar  
uma  estratégia, o administrador deve analisar  a sua organização e o ambiente no 
qual está  inserida, com o propósito de estabelecer qual será a direção e quais serão 
as  ações  que  devem  ser  tomadas  para  alcançar  os objetivos definidos pela 
empresa.   

PORTER (1999) define estratégia como um processo de desenvolvimento de 
uma  posição exclusiva e valiosa por parte da empresa, envolvendo diferentes 
grupos de  atividades. Para  o  autor, a  essência desse posicionamento está na 
seleção de atividades diferentes das atividades dos seus rivais. 

Segundo  PORTER  (1989),  a  base  fundamental  do  desempenho  superior  
é calcada  na  vantagem  competitiva.  Para  o  autor  existem  dois  tipos  básicos 
vantagem competitiva: baixo custo ou diferenciação.  

Para  PORTER  (1989),  a  liderança  em  custo,  parte  do  pressuposto  que  
a empresa possui uma mira ampla e atende a muitos segmentos, e o intuito é estar 
em uma posição vantajosa em relação aos preços praticados naquele segmento.  

Na estratégia de diferenciação, PORTER (1989) salienta que a empresa 
busca selecionar  atributos  que  o  seu mercado  consumidor  considera  relevante. 
Desta forma  a empresa  pode  se posicionar  de maneira a  atender  estas  
necessidades buscando um preço diferenciado. Essa estratégia melhora a posição 
da empresa em relação aos seus concorrentes. 

O Marketing Ambiental é uma necessidade empresarial, já que se tornou uma 
vantagem competitiva, pois ainda se constitui em um diferencial. A  empresa  
ambientalmente irresponsável deverá ser descartada pouco a pouco pelos 
consumidores. 
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Várias empresas utilizam e investem em marketing ambiental, atribuindo o 
tema ecológico e sustentável, em suas comunicações com a comunidade. É só 
pesquisar, por exemplo, nos sites das empresas que constatamos aspectos ligados 
ao Marketing Ambiental, pois de forma geral, as empresas estão preocupadas com 
essa questão.  

O bom desempenho das ações mercadológicas voltadas para os aspectos 
ligados ao meio ambiente pode proporcionar para uma organização:  

• novas oportunidades de mercado, já que os mercados verdes 
estão em crescimento; 

• oportunidades de diferenciação, já que a empresa por realçar 
alguma qualidade ambiental de seu produto;  

• oportunidades para vantagens em custos, já que uma produção 
mais limpa pode ser capaz de reduzir insumos e energia e/ou 
resíduos ineficientes; 

• oportunidades de nicho, já que os consumidores mais 
conscientizados ambientalmente formam um nicho de mercado 
que tem poder aquisitivo para consumir produtos verdes(DIAS, 
2008)  

Verifica-se que, geralmente, a implantação de um sistema de comunicação 
focando a sustentabilidade ambiental pode possibilitar que as empresas aumentem 
a sua credibilidade junto aos seus clientes e comunidade. Pode também melhorar 
sua imagem institucional e agregar valor às suas marcas junto aos seus clientes, 
podendo aumentar, assim, sua participação de mercado.  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esse ensaio discutiu a estratégia do Marketing Ambiental das empresas para 

obterem vantagem competitiva. Afirma-se que o Marketing Verde pode ser 
considerado uma ação de cunho estratégico para as organizações, já que  existe a 
forte tendência do mercado para questões ligadas a causas sociais e ambientais. 

Como as organizações estão preocupadas com a satisfação do consumidor e 
com a opinião pública voltam-se para ações de Marketing Ambiental, na expectativa 
de que essas se tornem vantagem competitiva, ou seja, que este tipo de 
comunicação se torne uma forma de diferenciação perante a concorrência. 

A questão ambiental se mostra cada vez mais como um fator importante nas 
relações de troca entre empresas e consumidores, o que gera o desejo, por parte 
dos clientes, de consumir de forma ambientalmente correta, e por parte das 
organizações de oferecer produtos e serviços que satisfaçam esse desejo.  

Mas algumas questões pertinentes devem ser levantadas: 
• Será que o Marketing Ambiental é mais um discurso que as empresas 

aproveitam para chamar a atenção dos clientes? Os consumidores 
estão desejando consumir produtos considerados ambientalmente 
corretos, mas há de se pensar se as ações ambientais nas 
organizações são realmente efetivas do ponto de vista ambiental ou é 
somente um discurso para atrair o cliente e, conseqüentemente, o 
lucro. 

• Será que acontece um descolamento do termo Marketing do termo 
Ambiental? As organizações estão mais preocupadas com a 
ferramenta de marketing em si e somente associam o mote ambiental 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.5



para ser vista como correta perante a sociedade e com isso, 
conquistar maior participação no mercado? 

Enfim, essas questões são pertinentes, pois aqui estão duas facetas que 
podem ser vistas como oponentes ou como aliadas. Uma faceta é o marketing como 
função administrativa que auxilia as empresas a terem produtividade e lucratividade 
e a outra o ambiente, de onde as organizações tiram toda a matéria-prima e 
recursos para produzir.  

Estudos de caso são bem vindos no sentido de investigar correlações entre 
as ações mercadológicas e as questões ambientais.   
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