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RESUMO  
 

A responsabilidade social, o planejamento ambiental, politica ambiental, 
marketing ambiental e os programas de preservação ambientais são fatores 
importantes em ações a serem realizadas pelas empresas na atualidade. Essas 
exigências legais e normativas obrigam as empresas e as regiões e que as 
empresas estão instaladas a adotarem programas gerenciais ambientais para 
garantir a competitividade e sobrevivência. A problemática da pesquisa é a 
certificação ambiental, segundo o padrão NBR ISO 14001, e as expectativas de 
mercado sobre o planejamento de Marketing verde das empresas estudadas e como 
esses fatores ajudam o desenvolvimento regional das localidades em que as 
empresas estudadas estão instaladas. 

 O objetivo deste estudo é analisar três empresas da região de Ribeirão Preto 
que trabalham a conquista de normas ambientais NBR ISO 14.001, um sistema que 
permite a organização estabelecer e avaliar a eficácia dos procedimentos destinados 
a definir uma política e objetivos ambientais, atingir a conformidade com eles e 
demonstrá-la a terceiros e como isso ajuda a região a se desenvolver.  Muitas vezes 
estas são impedidas de competir no mercado, pois seus produtos não possuem os 
selos exigidos. A metodologia consiste num levantamento bibliográfico para um 
embasamento teórico e pesquisas qualitativas comparativas nas empresas que 
possuem planejamento ambiental buscando tendências e impactos do marketing 
verde no contexto atual.  

O resultado demostra que os fatores abordados e pesquisados são fatores 
muito mais de fortalecimento de marca e crescimento das empresas do que um 
pensamento de desenvolvimento local.  

 

Palavras-chave: Marketing Verde, NBR ISO 14.001, Desenvolvimento regional e 
meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
Social responsibility, environmental planning, environmental policy, 

environmental marketing and environmental preservation programs are important 
factors in actions to be carried out by companies today. These legal and regulatory 
requirements compel companies and regions and companies are installed to adopt 
environmental management programs to ensure competitiveness and survival. The 
research question is the environmental certification, according to the standard ISO 
14001, is the market expectations and the Green Marketing planning of the 
companies studied and how these factors help the regional development of the 
locations in which the companies studied are installed. 

 The objective of this study is to analyze three companies from the region of 
Ribeirão Preto that work towards the achievement of environmental standards NBR 
ISO 14.001, a system that allows the organization to establish and evaluate the 
effectiveness of the procedures to define an environmental policy and objectives, 
achieve compliance with Them and demonstrate it to third parties and how it helps 
the region to develop. Often these are prevented from competing in the market 
because their products do not have the required seals. The methodology consists of 
a bibliographical survey for a theoretical basis and qualitative and comparative 
research in companies that have environmental planning looking for trends and 
impacts of green marketing in the current context. 

The result shows that the factors addressed and researched are much more 
factors of brand strengthening and business growth than a local development 
thinking. 

 
Keywords: green marketing, ISO 14001, regional development and 

environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na ultima década observa-se uma alteração no pensamento competitivo das 

empresas nos aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos, com isso nota-se 

que as empresas vêm buscando adaptar-se de modo a garantir a satisfação das 

necessidades dos consumidores atuais. Observa-se na atualidade o aumento do 

interesse da população em preservar o meio ambiente. 

A sociedade durante anos viveu o desenvolvimento econômico decorrente da 

Revolução Industrial (1760 a 1840) e das empresas que tinham como estratégia 

produzir em grande escala sem levar em conta os problemas ambientais advindos 

desse avanço econômico. As cidades industrializadas apresentavam diversos 

problemas ambientais, aceitáveis à época pelo advento do progresso um mal 

necessário, algo a que todos deveriam se resignar.  A responsabilidade social no 

contexto das organizações só se tornaria motivo de preocupação muito tempo 

depois, na década de 1990 perdurando até os dias atuais. 

É plausível destacar que, dentro da história da sociedade moderna a 

influência, do pós-guerra se faz presente nos dias atuais. Com este fato é possível 

contemplar o advento de uma nova fase e uma nova forma de pensar e portar-se do 

homem no quesito da preservação ambiental, destacando uma nova forma de 

direcionar os negócios nesse sentido. Concomitantemente, faz-se saber o advento 

de várias evoluções, ao longo do tempo, que modificaram a população mundial, e 

principalmente como essa população pensa sobre o ato de adquirir produtos e como 

esses produtos podem afetar o planeta. 

Com isso podemos constatar que o consumidor, na ultima década, busca 

produtos que possuam um diferencial para o seu dia a dia, um valor agregado além 

do convencional; algo que, além de fazer o seu papel principal, também preserve o 

ambiente.  

Na atualidade as questões ambientais adentram as preocupações de 

acionistas, investidores, financiadores, empregadores, ONGs (organizações não 

Governamentais), órgãos governamentais, Stekeholders, ou seja, o público 

estratégico que possui interesse na empresa e principalmente clientes que a cada 

dia se atentam às relações entre empresas e meio ambiente. 
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Diante desta crescente conscientização dos consumidores em relação ao 

meio ambiente, faz jus à escolha do tema “Marketing Verde” como fator de 

desenvolvimento regional proposto nesta dissertação. As empresas passaram a se 

preocupar com o meio ambiente visando gerar valor aos seus produtos e serviços e 

desenvolvimento a localidade e com isso a ISO 14001 que trata de ‘Especificações 

para Sistemas de Gestão Ambiental’, é uma escolha para as empresas. 

Em face do que foi exposto o objetivo deste estudo é analisar durante o ano 

de 2016 e inicio do ano 2017 três empresas que planejam desenvolver a normas 

ambientais NBR ISO 14.001 e contribuir com o desenvolvimento regional. A 

responsabilidade socio-ambiental influencia cada vez mais o desempenho das 

empresas na atualidade e este fator é um dos pontos de influência para a criação do 

“Índice de Sustentabilidade Empresarial” o ISE que é uma ferramenta para análise 

comparativa do desempenho das empresas listadas na BM&FBOVESPA (Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros) (2015) sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa. Assim, o planejamento de uma gestão ambiental de forma assertiva, 

mais do que ser condição sine qua non para a permanência das organizações no 

mercado, torna-se um fator muito importante de diferencial competitivo e de 

planejamento para as mesmas.  

Além deste objetivo geral cabe destacar a busca dos seguintes objetivos 

específicos:   

1. Identificar a importância do planejamento de marketing ambiental das 

empresas estudadas; 

2. Identificar e levantar as vantagens e desvantagens da implantação da 

normatização ABN ISO 14.001 ; e 

3. Caracterizar os fatores de desenvolvimento regional;  

O problema de pesquisa foi investigado a partir da utilização de medidas de 

mercado e método comparativo e medidas econômico-financeiras sob os dois 

enfoques: 

O impacto da certificação ambiental, segundo o padrão NBR ISO 14001, nos 

indicadores econômico-financeiros das empresas estudadas. 

O impacto da certificação ambiental, segundo o padrão NBR ISO 14001, nas 

expectativas de mercado e planejamento de Marketing, em termos de risco e retorno 

das empresas estudadas.  
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Para que fosse possível contemplar o estudo aqui exposto, foi utilizado o uso 

de entrevistas com gestores das empresas estudadas, como método de coleta de 

dados e também dados de crescimento da empresa em fontes como a próprio ISO e 

a BM&FBOVESPA. Após a coleta de dados, os mesmo foram compilados e 

tabulados de forma quantitativa e de forma qualitativa na analise dos dados. Os 

dados e resultados apresentados contribuem com uma significativa demonstração 

na forma de planejamento estratégico de marketing das empresas na atual realidade 

do mercado e das necessidades e desejos dos consumidores, foram realizados 

entrevistas com diretores e gestões de seis empresas onde foram apontados 

eventos e suas possibilidades de serem implantados dentro das empresas.  

A presente pesquisa está dividida além desta introdução, fundamentação 

teórica e as Considerações finais. A fundamentação teórica encontra-se dividida nos 

quatro primeiros capítulos do trabalho. A primeira sessão discorre sobre a evolução 

da conscientização ambiental sobre o consumidor final das empresas. A segunda 

aborda a parte teórica sobre as estratégias de marketing. A terceira fundamenta as 

normas ABN ISSO a quarta sessão versa sobre a importância das estratégias de 

marketing para o desenvolvimento da localidade em que as empresas estão 

inseridas. A última sessão aborda a pesquisa das empresas estudadas com suas 

aplicações de conscientização ambiental e suas influências na região em que atuam.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
1 - A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Levando em consideração que a grande parte da população brasileira habita 

o meio urbano (mais especificamente 160.925.792 pessoas vivem em cidades de 

acordo com o IBGE (2010)), nota-se uma elevada degradação das condições de 

vida, refletida em crise ambiental. Tal fato nos remete a uma necessária reflexão 

sobre quais as mudanças a serem pensadas ante as questões ambientais. LEFF 

(2001) disserta a cerca da impossibilidade de se resolver os problemas ambientais e 

bloquear os itens influenciados dos mesmos, sendo necessário que ocorra uma 

mudança ambiental radical no sistema de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, baseada no 

crescimento econômico. 

BURSZTYN (1999) cita a necessidade de despertar todas as nações para a 

relação entre crescimento econômico, perdas ambientais e desenvolvimento 

científico e tecnológico.  

A década de 1960 foi marcada pelo surgimento dos primeiros movimentos 

ambientalistas motivados por problemas como poluição do ar e das águas nos 

países industrializados. Esta década é considerada a década da conscientização 

com relação aos limites do crescimento econômico. Já a década de 1970 foi 

marcada pela estruturação de órgãos ambientais nos países industrializados. Após a 

Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972, foram criadas 

legislações ambientais com caráter de controle da poluição, onde poluir passou a ser 

considerado crime em diversos países. No ano de 1978 surgiu o primeiro selo 

ecológico denominado Anjo Azul na Alemanha, que tinha o intuito de rotular os 

produtos considerados ecologicamente corretos. 

Foi durante a década de 1980 que surgiram os primeiros Estudos de 

Impacto Ambiental e os Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA) 

com o intuito de realizar o licenciamento e controle das instalações das novas 

indústrias e exigir, para as empresas existentes, o controle sobre a emissão de 

poluentes no meio ambiente. CALLEMBACH (1993) afirma que nos anos 1980 as 

empresas lideres passaram a pensar a proteção ambiental não como um custo, mas 

sim um investimento para o futuro e, paradoxalmente, como um planejamento para 

garantir vantagem competitivas sobre as empresas que não pensavam desta forma. 
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BELLIA (1999) cita dois exemplos para mostrar a atenção global para o meio 

ambiente. São eles o Protocolo de Montreal, de 1987, que bane alguns produtos 

químicos e a versa sobre sua substituição e o Relatório da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também de 1987, chamado de Relatório 

Brundtland em razão do nome de sua coordenadora. Esse relatório permitiu 

disseminar mundialmente o conceito de Desenvolvimento Sustentável. O relatório 

Brundtland cita que a pobreza generalizada não é mais inevitável e que o 

desenvolvimento local deve sanar as necessidades básicas da população e oferecer 

qualidade de vida para a população garantindo recursos para as futuras gerações. O 

relatório debate o conceito de “equidade” para todos e também define três princípios 

básicos a serem cumpridos que seja o desenvolvimento econômico, proteção 

ambiental e equidade social.  

Podemos elencar os principais acontecimentos que levaram ao panorama 

atual da gestão ambiental nas organizações como se observa no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Evolução do Foco da Gestão Ambiental 

1ª Fase: Antes da Década de 70 – ALIENAÇÃO 
Industrialização acelerada. Aceitação de que os prejuízos ambientais devem ser assumidos pela 
sociedade, em favor do desenvolvimento econômico. Preocupação com acidentes do trabalho. 
Legislação ambiental incipiente no Brasil. 
1955: primeiro Simpósio Internacional “Man’s Role in Changing the Face of the Earth” em Princeton, 
New Jersey, atraindo estudantes e outras pessoas de todo o mundo. 
1962: publicação do romace “Silent Spring” na década de 60, pela bióloga americana Rachel Carson, 
o que contribuiu para a proibição do uso do DDT. 
1968: criação do Clube de Roma. 

2ª Fase: Décadas de 70 e 80 GESTÃO AMBIENTAL PASSIVA 
Marco Principal: 1972: Conferência da ONU em Estocolmo 

1970: ocorre o primeiro Dia da Terra (Earth Day) em 22 de abril de 1970 nos EUA, considerada a 1ª 
grande mobilização de massa do movimento ambientalista moderno. Em Nova York cerca de 100 mil 
pessoas interditaram a 5ª avenida para visitar uma feira ecológica no Central Park. 
1970: criação da Federal Environmental Protection Agency (EPA) nos Estados Unidos. Crise do 
petróleo e aceleração dos  programas nucleares da Europa. Grandes acidentes ambientais em todo 
o mundo. Ações de remediação. Surgimento das ONGs. Controle da poluição no final da linha. 
1971: surgimento do Greenpeace, uma organização não governamental com uma das atuações mais 
radicais em favor do meio ambiente. 
1971: cientistas americanos chamam a atenção para os perigos da destruição da camada de ozônio 
pelo uso dos CFCs (clorofluorcarbono). 
1972: primeira conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo na Suécia. 
Criação do United Nations Environmental Program (UNEP). 
1972: o Clube de Roma, liderado por Dennis L. Meadows, publica o controverso relatório intitulado 
“The Limits of Growth”. 
Desenvolvimento da legislação ambiental, com ênfase nos parâmetros de qualidade da água e do ar 
e padrões de lançamento de efluentes e emissões atmosféricas. 
1980: é publicado nos EUA o “Global 2000 Report”, traduzido em oito linguagens diferentes. Apesar 
de quase ignorado nos 
EUA foi recebido com atenção internacionalmente. 
1981: instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, e criação de diversos órgãos de atuação 
ambiental. 
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1983: criação pela ONU da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). 
1986: legislação brasileira sobre zoneamento ambiental, licenciamento de atividades poluidoras e 
avaliação do impacto ambiental (Resolução CONAMA 1/86), dentre outras. Preocupação das 
empresas em atender às exigências dos órgãos ambientais. Inclusão do planejamento ambiental nas 
empresas. Investimentos em sistemas de controle. Pouca ou nenhuma visão das oportunidades de 
ganhos decorrentes de uma gestão ambiental eficaz. Mobilização das comunidades. 
1985 e 1987: respectivamente ocorreram a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, sobre o 
uso das substâncias nocivas à camada de ozônio. 
1987: encabeçado pela primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, aprovação e 
divulgação pela ONU do Relatório “Nosso Futuro Comum”, no qual foi defendido e popularizado o 
conceito de Desenvolvimento Sustentável. 
1989: a Holanda publica o primeiro NEPP (National Environmental Policy Plan), conhecido como um 
plano verde. 
3ª Fase: A partir dos Anos 90 GESTÃO AMBIENTAL PRÓ-ATIVA 
Marco Principal: 1992: Conferência Rio-92, com aprovação da agenda 21. 

1991: é promulgada a “Carta de Roterdã”, pela Câmara de Comércio Internacional (ICC), também 
conhecida por “Princípios do Desenvolvimento Sustentável”; Com base no desenvolvimento 
sustentável, adesão das empresas a princípios estabelecidos por determinados grupos como 
“Responsible Care”, da Associação das Indústrias Químicas, e “Princípios do Desenvolvimento 
Sustentável” da ICC. Gestão pró-ativa: ações preventivas para evitar a poluição no ponto de 
geração; intensificação da mobilização das comunidades de forma organizada e reivindicativa; 
1992: realização da Conferência Rio-92 consolidando o conceito de Desenvolvimento Sustentável. 
Aprovação da agenda 21 para desenvolvimento sustentável. 
1992: publicação do “Changing Course: a Global Business Perspective on Development and the 
Environmental” pelo Business ouncil for Sustainable Development, um grupo internacional de líderes 
empresariais, liderados por Stephan Schmidheiny. 1996: publicação da Norma ISO 14001 – Sistema 
de Gestão Ambiental, com adesões em escala crescente por parte das empresas, mesmo antes de 
sua versão final em outubro de 1996. Em elaboração outras normas da série ISO 14000, abrangendo 
temas relacionados ao meio ambiente, como o ciclo de vida do produto (conhecida também por “do 
berço ao túmulo”, análise ambiental de todas as etapas de produção, incluindo fornecedores e 
consumidores). Integração das questões ambientais à estratégia do negócio. Gestão ambiental vista 
como um diferencial competitivo e um fator de melhoria organizacional. Introdução da visão 
sistêmica às questões ambientais. 
1997: elaboração da “Carta da Terra”, uma referência ética para todos os povos. 
1997: Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que resultou na criação do 
Protocolo de Kyoto, uma tentativa de reduzir as emissões causadoras do aquecimento global, 
estabelecendo negociações internacionais sobre redução das emissões de CO2. 
1998: legislação brasileira sobre crimes ambientais. Exploração do “ecomarketing”: as empresas 
com atuação responsável frente às questões ambientais se preocupam em demonstrar sua postura à 
comunidade e ao mercado de maneira geral. Valorização da empresa cidadã. Valorização, pelo 
mercado globalizado, da gestão ambiental eficaz. 
2002: realização da ECO + 10 (dez anos após a Eco- 92), em Joannesburgo, na África do Sul. 

Fonte: adaptado de LAMPRECHT (1996, p. 22) 
 

O quadro 1 demostra a evolução do foco da Gestão Ambiental e com 

isso demostra a importância do tema para a sociedade na atualidade. 

A Figura 1 resume todos os aspectos que as empresas utilizam como 

fator motivador para aceitarem a responsabilidade de preservar o meio ambiente.  
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Figura 1 – Fatores motivadores para a proteção ambiental 

 
Fonte: CALLEMBACH (1993, p. 26) 

 
Nota-se na Figura 1 que as empresas, para realizar a proteção ambiental, se 

preocupam com o senso de responsabilidade, exigências legais, seus próprios 

interesses, sua imagem, lucro, qualidade de vida, pressão do mercado e proteção 

dos funcionários. Observa-se que fatores macroambientais influenciam esses 

motivadores, as empresas vão se preocupar com a imagem que os consumidores 

estão tendo sobre as suas ações, vão realizar estratégias e planejamento para obter 

sempre lucro, realizam as proteções, pois o mercado está exigindo ou existem leis 

que as obrigam. 

A definição do termo desenvolvimento deve ser compreendida segundo 

LOPES (2002, p.17), que afirma que a objetividade se ganha afastando confusões, e 

uma há que deve ser liminarmente rejeitada: desenvolvimento não é crescimento. O 

desenvolvimento é fim e o crescimento é apenas o meio. Com isso podemos notar 

que o crescimento estará sempre ligado ao desenvolvimento, mas como um 

complemento. Podemos destacar também que o desenvolvimento nem sempre é 

econômico, o conceito de desenvolvimento vai além da economia, engloba a 

liberdade, a justiça, o equilíbrio e a harmonia. (LOPES, 2002). 

Para o autor desenvolvimento é: 
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O desenvolvimento tem de ser sustentável, sendo também a 
sustentabilidade inerente ao conceito. Não é desenvolvida a sociedade em 
que o bem-estar de hoje possa pôr em causa o bem-estar de amanhã; onde 
o património de recursos que sejam bens de capital, ou que se comportem 
como tal (pense-se nos recursos renováveis consumidos a ritmo superior ao 
da sua capacidade de renovação), seja utilizado pelas gerações de hoje em 
termos de comprometer oportunidades das gerações de amanhã. Se, como 
se disse antes, não pode considerar-se desenvolvida a sociedade em que o 
bem-estar de alguns é atingido à custa das privações dos outros, também 
não será desenvolvida a sociedade quando o bem-estar das gerações de 
hoje redundar em redução de oportunidades para as gerações futuras. 
(LOPES,2002, p.10) 

 

Para FURTADO (1963, p. 115) “desenvolvimento é, basicamente aumento 

do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por 

unidade de tempo, à disposição de determinada coletividade”. 

Na visão de KUZNETS (1970 p.10): 

 
“o aspecto característico do moderno desenvolvimento econômico é a 
frequente combinação de altas taxas de aumento populacional total e do 
produto per capita, implicando taxas ainda mais elevadas de expansão do 
produto total. Tal ênfase dada sobre o aumento do produto per capita 
configura-se de fundamental importância para o desenvolvimento 
econômico, na medida em que o aumento da produção per capitado país, 
transfigura-se em mudanças no padrão de demanda, bem como num 
melhor padrão de vida para a população e uma melhora nas relações 
internacionais”. 

 
ROSTOW (1974) escreve que a sociedade que alcança um alto grau 

de desenvolvimento passa por cinto etapas para usufruir do desenvolvimento: 
 

• A Sociedade Tradicional – Etapa em que a produção per capita é limitada 
por um teto máximo representado pela baixa tecnologia do período. Grande 
parte da produção é agrícola. Essa fase é facilmente visualizada na Europa 
Medieval e nas Civilizações antigas do oriente médio;  
• Pré-Condições para o arranco – De acordo com o autor é a segunda fase 
do desenvolvimento. Fase intermediária entre a Sociedade Tradicional e o 
Arranco e onde a ciência e a inovação tecnológica têm papel fundamental 
para o aumento da produção e o comércio internacional. A possibilidade de 
grandes lucros move os empresários a fazer investimentos de risco. 
Bancos, comércio exterior e transporte são impulsionados. O limitador 
dessa fase é basicamente cultural, pois é preciso romper paradigmas de 
valores e métodos de produção que ora não são ompatíveis. Nessa fase é 
necessário um Estado que direcione o crescimento nacional, e não setorial;  
• Arranco – É o momento quando a limitação dos paradigmas da fase 
passada se rompe e há um salto tecnológico, disseminado para toda a 
sociedade. A taxa de investimento se intensifica e a poupança interna 
começa a gerar frutos. A modernização agrícola se fortalece, não só na 
produção, mas na percepção do investidor;  
• A Marcha para a Maturidade – Acontece quando os índices de 
crescimento da produção superam os de crescimento demográfico, 
diminuindo o desemprego. O comércio internacional se intensifica em 
virtude do aumento de novas indústrias. Nessa fase, o país toma as rédeas 
da produção, produzindo aquilo que considera necessário. A tecnologia é 
exportada para todos os níveis de produção;  
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• A Era do Consumo em Massa – A maioria da população vive nos centros 
urbanos e possui estabilidade financeira, o que lhe dá o direito de escolher 
e comprar o que quiser. Nessa fase, surgem demandas que vão além do 
consumo e da produção. As preocupações com o bem-estar social e a 

qualidade de vida dominam as pautas governamentais. (ROSTOW, 
1974, P. 291)  
 

 
ROSTOW (1974, p. 13) escreve que “as etapas do desenvolvimento 

econômico não são uma forma exata de encarar a sequência da história moderna”. 

O autor demonstra interesse em certos “fatores particulares da realidade”. 

 
A análise tradicional neo-schumpeteriana costuma dividir o ciclo capitalista 
em três momentos: desenvolvimento, maturidade e estandardização. A fase 
de desenvolvimento tem início com o surgimento de novas tecnologias, 
produtos e processos, com o motor do crescimento fundamentando-se 
basicamente no acúmulo de capital, onde taxas elevadas de poupança 
alimentam os fundos que financiam os investimentos em fábricas e 
equipamentos, ampliando, assim, o estoque de capital da economia. 
Referido processo de acumulação de capital perdura enquanto a taxa de 
retorno do investimento for alta o suficiente para atrair o capital financeiro. 
Isto ocorre até o momento em que as inovações são difundidas por 
completo. Todavia, quando as tecnologias induzidas pelo setor líder se 
tornam praticamente incorporadas ao sistema de produção, ou se difundem 
por quase todos os setores, o retorno dos investimentos tende a diminuir. 
Neste ponto, o sistema entra na fase de maturidade, a taxa de produtividade 
cai, arrastando consigo o retorno do capital, o capital financeiro se retrai e, 
em consequência, a economia para de crescer. A economia passa então a 
entrar na fase de estandardização. Entrementes, necessitar-se-á encontrar 
uma forma de incrementar a taxa de retorno do investimento, revertendo a 
situação e tornando o ciclo novamente ascendente, o que só poderá ocorrer 
mediante o progresso tecnológico e o uso efetivo das inovações geradas no 
interior do aparato produtivo. Assim, somente com o surgimento de novas 
ideias, produtos e processos, o sistema tende a enveredar por um novo 
ciclo de crescimento. (PÉREZ, 2010, p. 27) 

 
A inovação tecnológica é, portanto, uma necessidade para o 

desenvolvimento, sendo um dos seus principais motores. PÉREZ (1985, p.2004) cita 

que a teoria neo-schumpeteriana contemporânea é “uma revolução tecnológica 

como sendo um poderoso e visível conjunto de tecnologias, produtos e indústrias 

novas e dinâmicas, capazes de sacudir as bases da economia e de impulsionar uma 

onda de desenvolvimento de longo prazo”. Para a autora cada evolução tecnológica 

acaba gerando o aparecimento de um novo paradigma tecnoeconômico que passa a 

guiar o mercado em suas decisões individuais como em sua interação com a 

sociedade.   

Podemos afirmar que desenvolvimento é regional, desenvolvimento é 

local e humano desenvolvimento necessita ser sustentável, pois se não for, não será 

desenvolvimento. 
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1.1 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 

 

Não é possível discutirmos educação ambiental sem antes nos 

atentarmos à Agenda 21, um dos principais documentos aprovados na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 

Janeiro em 1992. O Capitulo 36 da Agenda 21 é dedicado à promoção do ensino, da 

conscientização pública e do treinamento voltado ao Meio Ambiente 

No Capitulo 36 da Agenda 21 são propostas novas prioridades sobre 

educação ambiental com três objetivos, conforme destacam BARBIERI E SILVA 

(2011, p. 31): 

 
1-Reorientar a educação básica para o desenvolvimento sustentável por 
meio de uma reforma do ensino em seu conjunto e não apenas por meio 
de modificações nos planos de estudos vigentes ou pela adição de novos 
componentes; 
2-Aumento da consciência do público, uma vez que o apoio e a 
participação da população é um fator cada vez mais importante para as 
mudanças que esse tipo de desenvolvimento requer; 
3-Fomento à capacidade para que se possa contar com os recursos 
humanos necessários para planejar e aplicar o desenvolvimento 
sustentável nos diversos setores da atividade humana. 

 
Outro importante documento surgido da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro em 1992 foi 

“A Carta da Terra” que descreve importantes pontos sobre o meio ambiente e que foi 

aprovada pela ONU em 2002. 

 
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época 
em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo 
torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao 
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, 
devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de 
culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos 
direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. 
Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, 
declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 
comunidade da vida, e com as futuras gerações (BARBOSA, 2008, P. 5). 

  
Deixar a verdade clara sobre os problemas ambientais é o mais 

recomendável, afirma DONAIRE (1995). 

A Educação Ambiental (EA) contempla as complexas interações entre o 

ambiente e seus seres vivos, e a interdependência entre a política, economia, 

cultura, sociais e ecológicos. Dado a importância da EA, foi aprovada a Lei Federal 
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n. 9.795/99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, e 

preconiza a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 

princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade. A referida Lei trata a EA como um direito de 

todos, componente essencial e permanente da educação nacional, que deve ser 

exercida de forma articulada em todos os níveis e modalidades de ensino, sendo de 

responsabilidade do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema 

Educacional, dos meios de comunicação, do Poder Público e da sociedade em 

geral. Segundo a UNESCO (1987), a EA é um processo permanente no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os 

problemas ambientais presentes e futuros. 

A EA está ligada intimamente ao desenvolvimento sustentável e pode ser 

percebida sob diferentes perspectivas. Podemos destacar que o desenvolvimento 

sustentável é o maior objetivo da EA. CAVALCANTI (2003) o descreve como sendo 

uma possibilidade continua de permitir condição igual ou superior de vida para a 

sociedade e seus sucessores em dado ecossistema.  

BRUNDTLAND COMMISSION (1987, p.43) afirma que “o desenvolvimento 

sustentado é o desenvolvimento que faz face às necessidades das gerações 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 

próprias necessidades”. Para ORTIZ (2003) o desenvolvimento sustentável está 

ligado diretamente a uma preocupação de equidade social ao longo dos tempos. 

Com relação á equidade social notamos que o modelo de desenvolvimento mais 

positivo para as gerações futuras não pode colocar em risco a espécie humana. O 

desenvolvimento deve garantir sobrevivência para as gerações futuras.  

NOBRE (2002, p. 5) relatam que: 
 

Está explicito no Relatório Brundland que essa perpetuação está 
relacionada com algumas dimensões, que devem ser observadas para se 
alcançar a sustentabilidade, tais como:  a eliminação da pobreza, a 
conservação de recursos básicos para a vida; a ampliação do conceito de 
desenvolvimento, que além do crescimento econômico, também deve 
abarcar o crescimento cultural e social, e a interligação da econômica e da 
ecologia.  

 
Segundo VIEIRA (1997, P. 127) “a força ideológica da ideia de 

desenvolvimento, tornou-se depois da Segunda Guerra Mundial, uma força politica 



27 

 

inquestionável, só encontrando paralelo na ideologia do colonialismo no século XIX”. 

VIEIRA (1997, p. 93) nos fala ainda “que os Estados Unidos da América, consomem 

um terço da energia existente no mundo, e que 20% da população mundial, 

localizada nos países industrializados do hemisfério norte, consomem 80% da 

energia e emitem de 75% a 80% dos gases responsáveis pelo efeito estufa que 

provoca o aquecimento da atmosfera”. Com isso podemos exemplificar que é 

impossível que países em vias de crescimento utilize esse modelo de produção. 

O termo “Desenvolvimento Sustentável” despontou com os estudos da 

Organização das Nações Unidas a respeito das mudanças climáticas, como uma 

resposta perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava no século 

XX. Diegues (1992) conceitua Desenvolvimento Sustentável como sendo um termo 

utilizado ad nauseam, sobretudo nos discursos governamentais e nos projetos de 

investimentos financeiros. Numa analise mais aprofunda nota-se uma falta de 

consenso no adjetivo “sustentável” assim como no conceito de desenvolvimento. 

Para o autor é necessário discutir o adjetivo e o próprio conteúdo do 

desenvolvimento.  

VEIGA (2005) trabalha o terno “Desenvolvimento Sustentável” como em 

construção. O conceito foi citado na Agenda 21 e incorporado em outras agendas 

mundiais de desenvolvimento e de direitos humanos. 

A Conferência de Ottawa (CARTA DE OTTAWA, 1986) trabalha cinco 

necessidades para se alcançar o desenvolvimento sustentável: 

- integração da conservação e do desenvolvimento; 

- satisfação das necessidades básicas humanas; 

- alcance de eqüidade e justiça social; 

- provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; 

- manutenção da integração ecológica. 

Já para BURSZTYN (1999 p. 49) o conceito de sustentabilidade se ancora em 

seis pontos complementares: 

 
 Sustentabilidade social: ancorada no princípio da equidade na 

distribuição de renda e dos bens, no princípio da igualdade de direitos à 
dignidade humana e no princípio da solidariedade dos laços sociais; 

 Sustentabilidade ecológica: ancorada no princípio da solidariedade 

com o planeta e suas riquezas e com a biosfera que o envolve; 

 Sustentabilidade econômica: avaliada a partir da sustentabilidade 

social propiciada pela organização da vida material e traduzida por um 
desenvolvimento econômico ambientalmente sadio; 
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 Sustentabilidade espacial: norteada pelo alcance de uma 

equanimidade nas relações inter-regionais e na distribuição populacional 
entre o rural/rurbano e o urbano; 

 Sustentabilidade político-institucional: que representa um pré-

requisito para a continuidade de qualquer curso de ação no longo prazo; 

 Sustentabilidade cultural: modulada pelo respeito da afirmação do 

local, do regional e do nacional, no contexto da padronização imposta pela 
globalização. 

 
SEKIGUCHI (1995) menciona que existem vários problemas teóricos no 

tratamento das questões econômicas, sociais, ambientais, politicas, culturais e 

éticas em explicar as soluções dos problemas ligados aos ternos presentes na 

atualidade.    

SATTERTHWAITE (2004) define desenvolvimento sustentável como sendo 

uma resposta exigida pela a sociedade onde os custos de produção, consumo ou 

lixo não sejam transferidos para a sociedade na atualidade ou no futuro. O 

desenvolvimento sustentável deve ser uma consequência do desenvolvimento 

social, econômico e da conservação ambiental.  

Figura 2 – Desenho esquemático relacionando parâmetros para se alcançar o 
desenvolvimento sustentável. 

 

Fonte: Adaptada de SATTERTHWAITE (2004) 
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SEKIGUCHI (1995, p. 45) reforça que: 

O que parece claro é que conceito de Desenvolvimento Sustentável implica 
em uma visão sistêmica dos fenômenos, de tal forma que a existência do 
homem possa ser concebida como fruto do funcionamento e interligação de 
diversos subsistemas, requerendo, portanto a participação de diversos 
estudiosos dos mais variados tipos de ciência para que juntos se posso 
perpetuar não somente o meio físico, com também a própria existência da 
espécie humana.  
Isso porque há um pessimismo em relação à cultura vigente. E, uma saída 
possível estaria em se caminhar para uma visão sistêmica do mundo, e não 
tratara natureza como um deposito, pois a natureza tem o direito de existir 
mesmo que não possua valor econômico para o homem.  

 

VIEIRA (1997, p. 131) escreve que a “sustentabilidade é herdeira da noção 

de ecodesenvolvimento, desenvolvidapor Maurice Strong e Ignacy, que teve um 

curto período de vida util”. O conceito de ecodesenvolvimento se baseia nas ideias 

de justiça social, eficiência econômica, condicionalidade ecológica e respeito à 

diversidade cultura. A não aceitação do conceito de Ecodesenvolvimento ocorre pois 

é proposto dentro de uma linha de pesquisa e ação mais social.  
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2 - CONCEITOS DE MARKETING 
 

Ao longo da história é comum observamos momentos caracterizados por 

inovações e/ou descobertas que transformam drasticamente a vida e o cotidiano das 

empresas. Marketing pode ser entendido como a definição e o conhecimento de um 

determinado conceito de produtos lançados pelas empresas e como essa empresa 

os colocam no mercado, com isso marketing nada mais é do que o planejamento 

adequado da relação produto – empresa (YANAZE, 2012). 

Para GIULIANI (2006, p.5): 

 
A palavra marketing foi importada da língua inglesa para a portuguesa e até 
hoje não foi adequadamente traduzida. Embora compartilhem muitas 
palavras de origem em comum, principalmente latina, o inglês e português 
são idiomas extremamente diferentes nos processos de composição de 
palavras e formação de frases. Marketing em português, seria melhor 
traduzido como “mercadizando” ou “mercadização”, mas tem aparecido 
como mercadologia, que em português significa estudo do mercado. É 
importante ressaltar quer mercadologia não é marketing. Essa explicação é 
importante para o entendimento da palavra, comum na língua inglesa e 
usada há séculos, sem que nunca ninguém se tivesse preocupado com a 
sua definição precisa. O sufixo ing no idioma inglês identifica o gerúndio dos 
verbos usado no presente continuo, ou substantivos derivados do gerúndio, 
sempre respondendo pela designação de ações ou movimentos. 

 
 

O gestor de marketing, aquele que estará empenhado em movimentar o 

mercado, pode chamar seu trabalho de marketing ou mercadologia, mas não pode 

procurar desenvolver estratégias simplesmente pelos acontecimentos do mercado. 

Sua responsabilidade não se atém somente ao conhecimento do mercado, deve 

abranger a necessidade de ação continua e ininterrupta sobre ele.  

KOTLER (2000, p. 25) afirma que marketing é visto como a tarefa de criar, 

promover e fornecer bens e serviços a clientes sejam estes pessoas físicas ou 

jurídicas. Na verdade, os profissionais de marketing envolvem-se no marketing de 

bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, 

organizações, informações e ideias. Ainda nas palavras do autor, bens são produtos 

tangíveis que a grande maioria das vezes é o esforço de produção e marketing da 

maioria das empresas. 

Segundo AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (apud KOTLER 2006, 

P.4) o 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 publico interessado. Lidar com processos de troca exige 



31 

 

boas doses de trabalho e habilidade. A administração de marketing 
acontece quando pelo menos uma parte em uma ralação de troca potencial 
procura maneiras de obter as respostas desejadas das outras partes. 
Vemos a administração de marketing como a arte e a ciência da escolha de 
mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por 
meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o 
cliente.  

 

Segundo GIULIANI (2006) Marketing é utilizado para desenvolver 
trocas que visam ou não o lucro das empresas. O Quadro 1.1 ilustra os principais 
tipos de marketing.  

 
 

Quadro 2 - Alguns tipos de marketing 

Tipos de marketing Conteúdo 

Produto Destinado a criar trocas para produtos tangíveis.  

Serviços Destinado a criar trocas par serviços intangíveis.  

Pessoas 

Destinado a criar, manter e intensificar relacionamentos,  
atitudes e comportamentos em relação a determinados 

pessoas.  

Lugar 

Destinado a atrair pessoas para lugares ou alterar 
atitudes ou comportamento em relação a determinados 

lugares.  

Social 

Destinado à implementação e controle de programas 
que procuram aumentar a aceitação de uma ideia, causa 

ou práticas sociais entre um grupo social  

Societal  

Sustentar que a organização deve determinar as 
necessidades e desejos do mercado-alvo, de forma que 
preserve ou melhore o bem-estar do consumidor e da 

sociedade.  

Causa social  

Consiste nas atividades de promoção social realizadas 
por organizações com fins lucrativos, associado a 
marca-empresa a uma questão ou causa social 

importantes.  

Interno  

Destinado a treinar e motivar, de forma efetiva, os 
funcionários que entram em contato com o consumidor e 

todo o pessoal de apoio, para que eles trabalhem em 
equipe a fim de proporcional satisfação ao cliente.  

Organizacional  

Destinar a criar, manter ou alterar as atitudes e 
comportamentos dos clientes-alvos em relação a uma 

organização.  

Relacionamento  
Destinado a criar, manter e intensificar relacionamentos 

fortes e valiosos com clientes e outros autores. 

Experimental  

Em oposição ao marketing tradicional, enfatiza que 
vender sensações vale mais que vender apenas 

características funcionais de um produto ou serviço.  
Fonte: adaptado de GIULIANI (2006) 
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A receita em alta ou em baixa de uma empresa é um dos índices tradicionais 

do sucesso empresarial ou não. A participação de mercado é outro índice utilizado a 

décadas pelas empresas, sendo um instrumento muito importante para a avaliação 

das forças competitivas das mesmas. Esse índice é utilizado para o estudo e a 

definição das estratégias de marketing que serão adotadas pela empresa, utilizando-

se de ferramentas como a matriz de portfólio de produtos, conhecida com matriz 

BCG. 

O valor da marca e reputação da marca é outro índice de sucesso. 

CZINKOTA E RONKAINEN (2008, p. 117) analisam que a imagem de uma empresa 

é uma composição das atitudes e crenças de todas as pessoas que atuam numa 

organização construída com o tempo, com o acúmulo de muitas mensagens 

intencionais e não intencionais. Para GIULIANI (2006) a imagem pode estar 

correlacionada às marcas que representam o valor dos produtos e serviços para os 

consumidores finais, destacando qualidade e funcionalidade e com isso gerando um 

valor para os mesmos. Tal imagem é construída no nível das unidades de negócios, 

e pode se ampliar até a corporação como um todo.  

GIULIANI (2006) afirma também que a reputação de uma empresa é um dos 

mais importantes ativos que as empresas podem construir. A reputação pode afetar 

negativamente ou positivamente todo o desempenho empresarial, pois as marcas 

são difíceis de construir no mercado. As marcas adicionam valor ao cliente e ao 

consumidor em potencial gerando valor aos mesmos. Além disso, as marcas podem 

transformar e construir mercados.  

Para CZINKOTA E RONKAINEN ( (2008, p.117) construir uma marca seria 

Uma característica comum a todos os mercados emergentes é o apelo de 
marcas conhecidas. Ao mesmo tempo em que é mais fácil para os 
profissionais de marketing internacional estender suas marcas globais aos 
mercados emergentes, certas empresas como a Danone adquirem 
empresas, mas continuam a vender os produtos com seus nomes de 
marcas originais. Acrescentar uma nova dimensão de qualidade a marcas 
consagradas asseguram a lealdade do consumidor. (CZINLOTA e 
RONKAINEN, 2008, p. 117). 

 

O sucesso financeiro de uma empresa depende da habilidade do marketing 

KOTLER (2006, p.2) afirma que: 

 
Finanças, operações, contabilidade e outras funções de negócios não terão 
sentido se não houver uma demanda para produtos e serviços suficiente 
para que a empresa obtenha lucro. Para que se alcance um resultado, 
aguem tem de colocar as coisas em andamento. (KOTLER, 2006, p. 2). 
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KOTLER (2006) afirma ainda que planejar o marketing não é nada simples, e 

foi por muito tempo o calcanhar de Aquiles de muitas empresas outrora prósperas.  

Empresas conhecias como Levi’s, Xerox, General Motors e Sears após confrontar 

com consumidores exigentes e novos concorrentes como novos pensamentos de 

mercado tiveram que repensar seus modelos de negócios.   

Para GIULIANI (2006) a responsabilidade do marketing não se atém ao 

estudo ou conhecimento do mercado, ele abrange a necessidade de ação continua e 

ininterrupta das empresas. Estas precisam olhar para as necessidades dos clientes, 

entende-lo e analisar com profundidade todos os acontecimentos que estão 

ocorrendo no mercado para extrair dessa análise o entendimento para assegurar o 

crescimento da empresa e posicionamento da marca.  

Para LAMB (2004) o ato da prática do marketing significa orientar-se para o 

mercado. No entendimento dos autores para atuar no mercado necessita-se de 

liderança de alta gerencia, foco no cliente, inteligência competitiva, coordenação 

interfuncional para atender aos desejos e necessidades dos clientes, entregar maior 

valor ao cliente e estabelecer relacionamento com os clientes.  

KOTLER (2000) define o conceito de marketing como sendo algo que as 

empresas necessitam realizar para satisfazer as necessidades e desejos por meio 

do processo de trocas. Já COBRA (1997) cita que o marketing deve ser encarado 

como uma fórmula para tornar o ato de vender supérfluo. Conforme ensinam 

ROCHA FERREIRA E SILVA (2004).  

Na maior parte dos mercados, demanda e oferta são heterogêneas, isto é, 
as demandas provém de grupos de consumidores, cujas preferencias são 
distintas entre si, e a oferta é composta por fabricantes cujos produtos 
apresentam certo grau de dissimilaridade. Em função disso, cada empresa 
está permanentemente buscando o melhor ajuste entre os produtos e 
serviços que oferece e um ou mais grupos de consumidores no mercado. 
Nisto reside a essência da concorrência entre as empresas e cabe ao 
marketing a tarefa de realizar tal ajuste (ROCHA, FERREIRA E SILVA, p. 4, 
2012). 

 
Podemos observar, com isso, que existem duas formas pelas quais o 

marketing ajusta a oferta e a demanda proporcionando maior satisfação ao 

consumidor ou oferecendo o a mesma satisfação por um valor reduzido.  
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Figura 3 – Principais conceitos de Marketing 
 
 

 
Fonte: adaptado de KOTLER (2003) 
 
 

FERREL (2015, p.16) apresenta sua contribuição neste campo quando 

escreve que: 

 “Para satisfazer os objetivos do cliente, além dos seus, uma organização 
também precisa coordenar todas as atividades. Isso pode exigir a 
reestruturação de operação interna, incluindo produção, marketing e outras 
funções do negocio, o que requer que a empresa se adapte a um ambiente 
externo variável, incluindo as expectativas mutáveis do cliente.” (FERREL, 
2015, p. 16).    

    

Nos anos de 1950 as empresas já começaram a perceber que a produção 

eficiente e promoções extensivas não garantiam que os clientes adquirissem os 

produtos (FERREL, 2015). A American Marketing Association (AMA) define a 

importância do marketing para uma empresa como sendo a conjunto de instituições 

e processos para criar, comunicar, distribuir e transacionar ofertas que tenham valor 

para os consumidores, cliente, parceiros e para a sociedade em geral (AMA, 2008). 

Podemos observar após esta análise que a importância de criação de 

diferencial e valor para o consumidor final é de fundamental importância para os 

negócios das empresas na atualidade, o produto de qualidade não é mais um 

diferencial e sim uma obrigação. As empresas necessitam criar e gerar valor em 

seus produtos e serviços.  

KIM E MAUBORGNE (2005, p.101) citam que: 

 
“...as empresas devem questionar duas práticas da estratégia convencional. 
Uma é o foco nos clientes existentes. A outra é o impulso por segmentação 
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mais refinada, afim de acomodar diferenças entre os compradores. Em 
geral, para aumentar sua participação no mercado, as empresas se 
esforçam para reter e ampliar os clientes existentes. Essas tentativas quase 
sempre levam a divisão do mercado em segmentos mais estreitos e a 
adaptação das ofertas sobre medida, para melhor atender as preferencias 
dos clientes.” (KIM E MAUBORGNE, 2005, p. 101). 

 

Sendo que para POLONSKY (1994), o marketing verde pode ser 

entendido como sendo o conjunto de atividades concebidas para a produção e 

comercialização de qualquer produto 

 
2. 1 - MARKETING VERDE 
 

Para POLONSKY (1994), o marketing verde pode ser entendido como sendo 

o conjunto de atividades concebidas para a produção e comercialização de qualquer 

produto ou serviço com a intensão de sanar as necessidades e desejos dos 

consumidores causando o mínimo impacto ao meio ambiente. Essa atividade 

envolve a utilização da publicidade e propaganda, pois modificam os produtos e 

serviços voltando a sua utilização e preocupação para com o meio ambiente. Sua 

importância se deve ao fato dos consumidores utilizarem todos os recursos que são 

limitados para satisfazerem desejos.  

O marketing verde se origina do marketing clássico que, conforme definido no 

item anterior, pode ser entendido como a preocupação com a gestão do composto 

de marketing e a satisfação com as necessidades dos clientes e dos objetivos 

organizacionais (KOTLER & KELLER, 2008). 

Para o sucesso do marketing KOTLER (2000, p. 120) faz algumas 

diferenciações dos produtos e da capacidade da empresa em atender alguns 

critérios que são: 

“1) importância para um número suficiente de consumidores;  
2) distinção em relação à concorrência;  
3) superioridade em relação a outras formas de obter o mesmo benefício;  
4) comunicabilidade aos consumidores; 
5) preempção em relação a cópias e imitações;  
6) acessibilidade aos consumidores;  
7) lucratividade para os produtores” (KOTLER, 2000, p. 120). 

 
O conceito de produtos ecológicos é baseado em fatores como tipos de 

produtos, onde ele está inserido no mercado, qual mercado ele está inserido, a 

cultura do consumidor, informações técnicas e cientificas sobre os produtos. Para 

OTTMAN (1998) os produtos que possuem relação com o marketing verde precisam 

ser duráveis, não tóxicos, fabricados com materiais reciclados e com as embalagens 
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pensadas para não agredir o meio ambiente. A produção desses produtos de 

marketing verde é pensada em cada fase de seu ciclo de vida, incluindo questões 

como conservação dos recursos naturais não renováveis, proteção e conservação 

do ambiente, questões energéticas e proteção de espécies ameaçadas de extinção. 

Esses produtos possuem vantagens ambientais com relação aos convencionais ao 

oferecerem a perspectiva de preservação do meio ambiente, garantindo, com isso,  

uma vida mais saudável e completa e a oportunidade de transformação do mundo 

em um lugar preservado, representando uma grande vantagem do marketing verde 

sobre o marketing convencional. 

DONAIRE (1995, p.101) disserta que “assegurar que os produtos sejam 

usados e descartados de forma correta”. SCHIMIDHEINY (1992) escreve que a 

gestão ambiental deve orientar-se para a preservação da saúde e da biodiversidade, 

focando o balanço entre a satisfação das necessidades econômicas no curto prazo e 

o equilíbrio ecológico no longo prazo. 

Para CUNHA (2005) a adoção do marketing verde pelas empresas caminham 

em três correntes em que elas podem adotar. Para CUNHA (2005) a primeira 

corrente pode ser entendida como: 

 
Mais radical esta corrente considera que as empresas não devem se 
envolver com as questões ecológicas, mas devem centrar-se na condução 
de seus próprios negócios, sendo sua função primordial de servir aos 
interesses de seus acionistas. Nesse sentido, devem cumprir a 
regulamentação ambiental e atender as exigências de seus clientes, mas 
não antecipar-se a elas. Para alguns, chega a ser despropositada a ideia de 
cobrar das empresas uma postura ecológica além dos limites da 
regulamentação. No entanto, esta linha de pensamento é diretamente 
contrariada pelos que afirmam que as empresas são as únicas instituições 
que dispõem dos recursos e das capacidades para atacar o problema 
ecológico na velocidade requerida. (CUNHA, 2005, p. 67). 

 

 A segunda corrente, ainda de acordo com CUNHA (2005) dispõe que: 
 

É lucrativo ser ecologicamente responsável. Os que adotam esse ponto de 
vista acreditam que o sucesso das empresas em longo prazo dependerá de 
seu engajamento desde já com questões ambientais, recriando seus 
negócios com uma visão holística a partir da ecologia, colocando objetivos 
ambiciosos em relação a sustentabilidade e apoiando mais regulamentação 
governamentais. Embora haja certamente industrias e empresas que se 
enquadrem nesta situação, não se pode hoje afirmar que todas as 
empresas devem seguir este caminho. (CUNHA, 2005, p. 43). 

 

A terceira corrente é descrita por ROCHA, FERREIRA E DA Silva (2012) 

como sendo:  
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[...]uma posição intermediária. Esses pensadores consideram que uma 
empresa deve buscar sempre ser boa cidadã, inclusive do ponto de vista 
ecológico, mas isso não significa necessariamente que deva produzir e 
comercializar produtos verdes. Em outras palavras, a empresa pode 
desenvolver programas internos de sustentabilidade que permitam contribuir 
para a causa ecológica sem, necessariamente, vender produtos que não 
sejam bem aceitos pelo mercado, uma vez que isto comprometeria sua 
saúde econômico-financeira e, em ultima instancia sua sobrevivência em 
longo prazo. (ROCHA, FERREIRA E DA SILVA, 2012, p. 45). 

 

A decisão da empresa de adotar uma ou menos nenhuma das correntes 

citadas segue a existência de segmentos de mercados relevantes e interessados em 

produtos verdes. Mesmo com a existência desses segmentos a empresa deverá 

decidir quanto ao grau de diferenciação desejável com bases em apelos ecológicos. 

Para ROCHA, FERREIRA E DA SILVA (2012) a diferenciação ecológica será bem 

sucedida quando houver: 

 
 Desejo dos consumidores de pagar pelo produto verde; 

 Credibilidade no que se refere às promessas do produto verde; 

 Barreiras à imitação, ou seja, as inovações incorporadas ao produto 
verde possam ser protegidas por algum tempo da imitação de concorrentes. 
(ROCHA, FERREIRA E DA SILVA, 2012, p. 45) 

 

Segundo PORTER (2004), para uma empresa planejar uma estratégia 

competitiva adequada é necessário relacionar a organização com todos os meios 

em que ela está inserida. Todas as estratégias planejadas por esta empresa 

possuem grandes interferências do mercado o qual é detentor dos recursos 

materiais dos quais as empresas necessitam e sofre influência de forças externas. O 

grau de concorrência no mercado ocorre através do conjunto das cinco forças 

competitivas básicas que determinam o potencial lucrativo da empresa que são: 

ameaças de novos entrantes, empresas novas que entram no mercado e trazem 

nova capacidade e vem dividir o mercado com demais concorrentes. 
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Figura 4 – 5 forças de Porter clássico 

 

 
Fonte: adaptado de  PORTER (2004) 

 
O mercado está em constantes mudanças e os concorrentes cada vez mais 

fortes e as forças que compreendem a rivalidade são cada vez mais vista como 

disputa por posição vinculada à concorrência de preços, publicidade, inovações 

(produtos verdes). Os produtos substitutos possuem a capacidade de reduzir os 

retornos potenciais de um mercado estipulando os limites de negociação de preço e 

quantidade com os compradores. O poder de negociação dos compradores ou 

clientes dão forças às empresas e com os mercados nos quais estão inseridas, 

através da negociação por preços baixos, melhor qualidade ou maior gama de 

produtos ou serviços, o que pode comprometer a rentabilidade do setor. 

E, por fim, poder de negociação dos fornecedores está centrado tanto na 

negociação de preço, que podem ameaçar elevar ocasionando num aumento de 

custos e por vezes na diminuição margem de lucro da empresa, como também 

através de pressões feitas sobre o quesito qualidade de bens e serviços fornecidos 

(PORTER, 2004). 

Para KOTLER E CASLIONE (2008) quando o planejamento está voltado para 

o meio ambiente, veem à tona as questões de risco e oportunidade. Quando se 

imagina a gestão de risco o objetivo da empresa é evitar as contingencias passivas 

relacionadas com acidentes operacionais, com boicotes dos consumidores ou 

processos causados por danos ambientais. Todas as empresas, na atualidade, 
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sofrem pressão crescente para preservar os escassos recursos naturais e para a 

redução da poluição ambiental.  Os autores citam que: 

 
 O “movimento verde” está crescendo, está ganhando força. Indivíduos e 
empresas são exortados a consumir e a investir com mais consciência em 
sistema que conservem a atmosfera, a água e a energia. E, embora a 
maioria das empresas declare a intensão de apoiar o movimento verde, não 
é fácil demostrar que seus investimentos em inciativas ambientais estejam 
efetivamente produzindo frutos, mormente para os acionistas. A 
possibilidade de excesso de investimento é preocupação real. Depois do 
colapso dos mercados financeiros globais, poucas organizações desfrutam 
de discricionariedade de caixa suficiente para investir em novos projetos 
que não gerem retorno imediato e incontestável. No sentido oposto, a 
maioria das empresas hoje reconhece que os mercados cada vez maiores 
para modalidades mais limpas de energia, água, alimentos, transportes já 
estão gerando resultados financeiros concretos, por meio de estratégias e 
de inovação baseadas no desenvolvimento sustentável. (KOTLER, 
CASLIONE, 2008, p. 36). 

 

 
Com relação a essas inovações ecológicas e pensamentos verde observa-se 

que os clientes e todas as partes interessadas já não são agentes passivos no 

processo de marketing, pois eles possuem as informações que desejarem sobre  as 

empresas cujos produtos ou serviços pensam em adquirir. Outro fator importante é 

que esses clientes e partes interessadas poderão divulgar essas experiências e 

aprendizados em suas redes de relacionamentos por meio de redes sociais ou bate 

papo.  

KIRAH (apud KOTLER e CASLIONE, 2008, p.39) garante:  

 
[...] clientes não podem esconder atrás da cortina nesse novo mundo. A 
autenticidade é fundamental e, caso se perceba qualquer sinal de falta de 
autenticidade, a difusão da noticia é viral entre os consumidores... Essa é a 
razão por que os projetos de serviço ambientais são tão importantes. 

 

Observa-se que em última instância o valor das empresas tende a mudar, na 

medida em que os fatores ambientais começam a afetar seu desempenho. O 

impacto em curto prazo sobre o desempenho das empresas pode ser limitado, mas 

acabará sendo significativo em vários casos. Conforme as empresas tendam a agir 

de forma mais agressiva para resolver as questões ambientais, grandes mudanças 

nas em suas avaliações perante os consumidores tornam mais evidentes e 

previsíveis.  

Os consumidores estão ligados à construção de valor KIM E MAUBORGNE 

(2005, p. 28-29) desenvolveram um modelo chamado de quatro ações com o 
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objetivo de romper o trade-off diferenciação baixo custo e criar uma curva de valor 

aos clientes finais. 

 
Figura 4 – Modelo das quatro ações 

 

 
Fonte: adaptado de KIM E MAUBORGNE (2005) 

 

A criação de novos valores para os clientes é um dos fatores para que as 

empresas se empenhem no marketing verde. Agradar e construir uma marca forte 

faz com que os consumidores aceitem e comecem a adquirir esses produtos 

ambientalmente aceitáveis. Essa nova curva de valor segundo KIM E MAUBORGNE 

(2005, p. 29-30 ) é construída a partir de perguntas sendo que 

  
A primeira pergunta força a empresa a considerara eliminação de atributos 
de valor que há muito tempo servem de base para a concorrência no setor. 
Geralmente, esses atributos são considerados indispensáveis ainda que 
não mais gerem valor ou até mesmo destruam valor. Às vezes, atributos 
valorizados pelos compradores mudam completamente, mas as empresas 
que se empenham em imitar às outras não reagem à mudança e não raro 
nem mesmo se dão conta de sua concorrência.  
A segunda pergunta força a empresa a examinar se existe excesso nos 
atributos dos produtos e serviços oferecidos, no esforço de eliminar e 
superar a concorrência. Neste caso, as empresas prestam serviços muito 
além dos requerimentos dos clientes, aumentando em vão sua estrutura de 
custos.  
A terceira pergunta leva a empresa a identificar e a corrigir as limitações 
que o setor impõe aos clientes. A quarta pergunta ajuda a empresa a 
descobrir fontes inteiramente novas de valor para os compradores, exemplo 
produtos que não prejudicam o meio ambiente, buscando criar novas 
demandas e mudar a estratégias de preço do setor.  (KIM E MAUBORGNE, 
2005, p. 29-30). 
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Observa-se que a primeira pergunta revela se o negócio realmente tem 

condições de ser vencedor, ou se o produto inovador pensando no meio ambiente 

será vencedor e conquistará mercado.  

As empresas precisam elaborar um planejamento de marketing verde 

abordando utilidade para o comprador, preço, custo e adoção. O ponto inicial para 

um marketing verde bem feito é a criação de um conceito de produto que tenha 

utilidade para o comprador. Existe alguma razão convincente para que os 

compradores comprem a ideia desse produto ecologicamente correto? Após as 

empresas construírem uma utilidade para os compradores, avança-se para a 

segunda etapa que é o preço. As empresas não devem depender somente do preço 

para a criação de demanda para o produto. Questiona-se aqui se o preço do novo 

conceito do produto ou serviço foi definido para atrair a massa de compradores 

alvos, de modo que o poder de compra deles seja inquestionável com relação a sua 

oferta? Essas duas perguntas cuidam do lado da receita do modelo de negócios das 

empresas.  
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Figura 6 – Criação de novos valores 
 

 
 

Fonte: adaptado de  KIM E MAUBORGNE (2005) 
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O pensar verde e o planejamento verde do marketing só são possíveis se 

os conceitos dos produtos serão procurados e desejados pelos consumidores, 

oferta e demanda.   GINSBER E BLOM (apud ROCHA; FERREIRA E DA SILVA; 

2012, p.45) propõem uma matriz para medir a posição da empresa no mercado 

medindo a relação do marketing verde. Para os autores a matriz possui dois 

eixos, um mede a existência de segmentos relevantes de consumidores verdes 

no mercado de atuação da empresa e o outro mede o grau de diferenciação 

ecológica dos produtos na empresa. Obtêm-se quatro quadrantes, que 

identificam diferentes possibilidades de adoção de estratégias verdes pelas 

empresas.  

Figura 07 – Matriz de estratégia de marketing verde 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de GINSBER E BLOM Blom (apud ROCHA; FERREIRA E DA SILVA 2012) 

 

Após analisar a matriz podemos destacar que o desenvolvimento regional 

acontece a partir do momento em que o consumidor local é educado. Uma das 

muitas possibilidades de ação em prol da sustentabilidade é a educação do 

consumidor. Empresas ecologicamente engajada podem ajudar a difundir a 
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consciência ecológica entre seus consumidores e com isso desenvolver a 

economia regional, preservando a localidade em que as empresas estão 

inseridas, inserindo a população local e desenvolvendo economicamente a 

população.   

SOUZA (2005) afirma que: 

 

Seu modelo de desenvolvimento, portanto, é sem obstáculo e 
alavancado pela poupança que se transforma em investimento, 
permitindo a contratação de trabalhadores produtivos: a população, o 
capital e a tecnologia são complementares; com rendimentos 
crescentes, tanto os salários como os lucros sobem. A acumulação de 
capital desempenha papel crucial para que isso ocorra, ao aumentar a 
demanda por trabalho; isso eleva a massa salarial e a dimensão do 
mercado interno, gera economias de escala e reduz os custos médios 
de produção. O progresso técnico, diminuindo os custos e aumentando 
os lucros, também permitem ao empresário pagar salários crescentes. 
SOUZA, 2005, p. 61). 

 
Muito embora o otimismo com relação à expansão continua dos 

mercados, Smith advertia para o fato de que a sua própria saturação colocaria 

limites ao seu crescimento.  

 

Considerando que o conceito de desenvolvimento sugere um legado 
permanente de uma geração à outra, para que todas possam prover suas 
necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é 
sustentável, passa a incorporar o significado de manutenção e conservação 
dos recursos naturais. Isso exige avanços científicos e tecnológicos que 
ampliem  permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar 
esses recursos, bem como novos conceitos de necessidades humanas para 
aliviar as pressões da sociedade 
sobre eles. (BARBIERI, 2011, p.37). 

 

A ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a 

preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade 

de vida, que pode ser entendida como experiências e valores de indivíduos e 

coletividade que a ele se reportam em variadas épocas, espaço e historias 

diferentes, sendo uma construção social com a maraca da relatividade cultura, ao 

mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de 

recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade 

de sustentação estimada da Terra 

De acordo com CASTELLS (1979, p. 28-29) o desenvolvimento regional seria: 

 
1)A concorrência capitalista obriga cada capitalista a tentar superar seus 
rivais introduzindo meios de produção tecnologicamente mais avançados 
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que lhe permitam reduzir os custos de produção e incrementar os lucros...  
2) O desenvolvimento das forças produtivas implica investimentos diretos e 
indiretos cada vez mais caros. Como este desenvolvimento acelera o 
processo de obsolência do capital fixo, a taxa de rotação do capital 
constante também se acelera. Isto se deve, fundamentalmente ao 
desenvolvimento do movimento operário, a importância da luta de classe e 
a deterioração do poder do capital sobre o trabalho.  

 
O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas e sociais”. (KOTLER & KELLER, 2006, p.4). O marketing verde utiliza 

estratégias para determinar os menores impactos ambientais ao longo do ciclo de 

vida dos produtos. 

 
No marketing verde, os consumidores desejam encontrar a qualidade 
ambiental nos produtos e serviços que adquirem. Percebemos assim, que 
nenhum esforço por parte das empresas tem sentido, se os consumidores 
insistirem em continuar consumindo determinados bens que agridam a 

natureza (KOTLER & KELLER 2002, p. 94). 
 
Para GASI E FERREIRA (2006, p. 42) as estruturas de produção e consumo 

passam por mudanças importantes, colocando-nos em um ambiente que se altera 

rapidamente as dimensões social, econômica e ambiental, exigindo novas formas de 

perceber, equacionar e resolver problemas. A noção de sustentabilidade começa a 

ganhar a mentalidade dos consumidores finais.  
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3 - A SÉRIE ISO 

 

As normativas da ISO têm escopos específicos, avaliando um determinado 

aspecto do processo produtivo. Assim, a Série ISO 22000 é voltado para a qualidade do 

produto, enquanto a série 14000 é voltada para o meio ambiente. Cada série é 

subdividida em normas. 

 

3.1 - AS NORMAS ISO 14000 

 

Destaca-se o conjunto ISO 14000, mais especificamente a norma ISO 14001 

que trabalha as especificações para Sistema de Gestão Ambiental, cuja primeira 

versão data de outubro de 1996, visa orientar as empresas para a inclusão da 

variável ambiental em seus planejamento e gestão de negócios, incluindo no seu 

DNA empresarial, na política da empresa, nas formulações estratégicas, nas metas, 

nos objetivos e em sua rotina operacional  

A ISO 14000 contempla seis grupos de normas, cada uma atendendo a um 

assunto específico da questão ambiental. Esses grupos são: - Sistema de Gestão 

Ambiental (ISO 14001) - Auditorias ambientais (14010, 14011 e 14012) - Avaliação 

do desempenho ambiental (14031) - Rotulagem ambiental (14020, 14021 e 14024) - 

Aspectos ambientais em normas de produtos (15060) - Análise do ciclo de vida do 

produto (14040). 

Segundo a ABNT (2016, p. 2)  

 
Muitas organizações têm efetuado “análises” ou “auditorias” ambientais a 
fim de avaliar seu desempenho ambiental. No entanto, por si só, tais 
“análises” e “auditorias” podem não ser suficientes para proporcionar a uma 
organização a garantia de que seu desempenho não apenas atenda, mas 
continuará a atender, aos requisitos legais e aos de sua própria política. 
Para que sejam eficazes, é necessário que esses procedimentos sejam 
conduzidos dentro de um sistema de gestão estruturado e integrado ao 
conjunto das atividades de gestão. 

 

Para ABNT (1996) as Normas Internacionais de Gestão Ambiental direcionam 

as empresas a organizarem os elementos para gerir um sistema de gestão 

ambiental cada vez mais eficaz, criando uma integração com os outros requisitos de 

gestão auxiliando, com isso, as empresas a alcançarem seus objetivos econômicos 

e ambientais. Ainda para a ABNT (1996, p. 2) a adoção e implementação, de forma 
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sistemática, de um conjunto de técnicas de gestão ambiental pode contribuir para a 

obtenção de resultados ótimos para todas as partes interessadas. 

As normas da série ISO 14000 podem ser agrupadas, genericamente, 

em dois grandes grupos: aquelas orientadas para processos (organizações) e 

aquelas orientadas para produtos, como pode ser verificado na Figura 6 (TIBOR; 

FELDMAN, 1996). 

 

Figura 1 – Divisão das normas ISO 14000 em normas orientadas para produtos 
e para processos 

 
Fonte: adaptado de TIMBOR E FIELDMAN (1996) 

 
 

Para as empresas conseguirem atender aos requisitos previstos na ISO 

14001 elas devem:  

a) desenvolver uma política ambiental com um compromisso com as 

necessidades de prevenção da poluição, e melhoria contínua;  

b) conduzir um plano que identifique os aspectos ambientais de uma 

operação e as exigências legais, além de estabelecer um programa de 

gerenciamento ambiental;  

c) programar e operacionalizar um programa que inclua estrutura e 

responsabilidades definidas, treinamento, comunicação, documentação, controle 

operacional, e preparação para atendimento a emergências; e  

d) desenvolver ações corretivas incluindo monitoramento, correção e 

auditoria. 

No gráfico 1 podemos observar a quantidade de empresas com a certificação 

válida de ISO 14001 no Brasil, que conseguiram atender o requisitos básicos e no 

gráfico 2  a evolução de quantidades de certificações validas.  
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Gráfico 1- Certificados validos no Brasil 

 

Fonte: adaptado do INMETRO (2016) 
 
 

Gráfico 2– Histórico de certificações validas no Brasil  

 

Fonte: Adaptado de INMETRO (2016) 
 

 
Em 1987 foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável através do 

relatório das Nações Unidas e intitulado “Nosso Futuro Comum” citado no relatório 

Brundtland. Este relatório tem como objetivo promover uma conciliação entre as 

partes em conflito.  

a sustentabilidade é um processo de transformação no qual a exploração 
dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
e a mudança institucional se harmoniza e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas 
(ALBUQUERQUE, 2015, p. 6). 

 

A década de 90 foi marcada pelo aparecimento de novos atores em campo 

ambiental (MAGRINI, 2001): 
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 O avanço de atitudes proativas das empresas, que começaram a vislumbrar, 

através da introdução de mecanismos de gestão ambiental, oportunidades de 

mercado num primeiro momento, e barreiras à entrada num segundo 

momento; 

 O avanço da ecodiplomacia e da realização de convenções internacionais 

sobre problemas ambientais globais; 

 O avanço da atuação das administrações locais, movido pelo resgate da 

dimensão local em resposta ao processo de globalização em curso;  

 Avanço de uma sensibilização ambiental difusa por toda a sociedade, com o 

consequente crescimento de demandas e mobilização por parte desta. 

3.2 - LICENÇAS AMBIENTAIS 

Segundo a NBR-ISO 14.001, a implementação e a operação do SGA contempla 

os seguintes aspectos: 

 Estrutura e responsabilidade; 

 Treinamento, conscientização e competência; 

 Comunicação; 

 Documentação do SGA; 

 Controle de documentos; 

 Controle operacional; 

 Preparação e atendimento a emergências. 

Ainda sobre o NBR-ISO 14.001 (1996), a SGA busca os seguintes 

objetivos:  

 Programar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental; 

 Assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental definida; 

 Demonstrar tal conformidade a terceiros; 

 Buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental por uma 
organização externa; 

 Realizar uma auto-avaliação e emitir auto declaração de conformidade com 
esta Norma. 
Princípios e elementos de um SGA: 

 Comprometimento e política: é recomendado que uma organização 
definisse sua política ambiental e assegure o comprometimento com o seu 
SGA. 

 Planejamento: é recomendado que uma organização formulasse um plano 
para cumprir sua política ambiental. 

 Implementação: para uma efetiva implementação, é recomendado que uma 
organização desenvolvesse a capacitação e os mecanismos de apoio 
necessários para atender sua política, seus objetivos e metas ambientais. 

 Medição e avaliação: é recomendado que uma organização mensurasse, 
monitore e avalie seu desempenho ambiental. 
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 Análise crítica e melhoria: é recomendado que uma organização analisasse 
criticamente e aperfeiçoe continuamente seu sistema de gestão ambiental, 
com o objetivo de aprimorar seu desempenho ambiental global. 

 

As diversas empresas e indústrias de modo geral possuem problemas de 

ordem ambiental que pode ser fontes poluidoras, destino de resíduo e despejos 

perigosos, até o incumprimento da legislação ambiental. Nota-se que estas 

empresas encontram dificuldade em conseguir analisar as suas deficiências em 

termos do assunto. FERNANDEZ (1996) cita alguns itens que podem ser o problema 

da não identificação:  

 Falta de percepção ou conscientização ecológica de dirigentes e 

colaboradores. 

 Forma tradicional de produção, tratamento de efeitos poluidores no fim do 

 Processo industrial. 

 Redução de despesas, a qualquer custo, em detrimento do meio ambiente. 

 Manutenção da competitividade em setores que em geral não cuidam das 

questões 

 Ambientais. 

 Falta de monitoramento ou fiscalização dos órgãos ambientais competentes. 

Ainda segundo o autor, a avaliação ambiental inicial permite às organizações: 

 Conhecerem seu perfil e desempenho ambiental. 

 Adquirirem experiência na identificação e análise de problemas ambientais. 

 Identificarem pontos fracos que possibilitem obter benefícios ambientais e 

 Econômicos, muitas vezes óbvios. 

 Tornarem-se mais eficientes à utilização de matérias-primas e insumos. 

 Servirem de subsídios para fixar a política ambiental da organização. 

Para Souza (2001) existem várias técnicas para a execução da avaliação 

ambiental que podem ser exemplificadas como:  

 Questionários previamente desenvolvidos para fins específicos; 

 Realização de entrevistas dirigidas, com o devido registro dos resultados 

obtidos.  

 Utilização de listas de verificação pertinentes às características da 

organização. Estas se mostram muito apropriadas para analisar atividades, 

linhas de produção ou unidades fabris semelhantes, permitindo comparações. 
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 Inspeções e medições diretas em casos específicos, como por exemplo: 

emissões atmosféricas, quantidades e qualidade de despejos. 

 Avaliação de registros de ocorrências ambientais, como infrações, multas, etc. 

 Benchmarking que é uma técnica de estudo das melhores práticas, sejam 

elas de setores da própria organização ou de terceiros, permitindo adotá-las 

ou aprimorá-las. 

Uma forma de planejar uma SGA é adquirir a licença ambiental que é o 

documento, com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental estabelece 

regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas por 

sua empresa. Entre as principais características avaliadas no processo podemos 

ressaltar: o potencial de geração de líquidos poluentes (despejos e efluentes), 

resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de riscos de explosões 

e de incêndios. Ao receber a Licença Ambiental, o empreendedor assume os 

compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em que se 

instala. 

De acordo com o SEBRAE (2004) existe algumas empresas que são 

obrigatórias realizar o licenciamento ambiental que são: 

Extração e tratamento de minerais 

- pesquisa mineral com guia de utilização 

- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento. 

- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 

- lavra garimpeira 

- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 

Indústria de produtos minerais não metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração. 

- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de 

material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 

Indústria metalúrgica 

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 

- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. 

- metalurgia dos metais não ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive 

ouro. 

- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não ferrosos com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. 

- relaminação de metais não ferrosos, inclusive ligas 

- produção de soldas e anodos 

- metalurgia de metais preciosos 

- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas. 

- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive 

galvanoplastia. 

- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não ferrosos com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. 

- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície. 

Indústria mecânica 

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem 

tratamento térmico e/ou de superfície. 
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Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 

- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 

informática 

- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 

Indústria de material de transporte 

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 

- fabricação e montagem de aeronaves 

- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 

Indústria de madeira 

- serraria e desdobramento de madeira 

- preservação de madeira 

- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 

- fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Indústria de papel e celulose 

- fabricação de celulose e pasta mecânica 

- fabricação de papel e papelão 

- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 

Indústria de borracha 

- beneficiamento de borracha natural 

- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 

- fabricação de laminados e fios de borracha 

- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive 

látex 

Indústria de couros e peles 

- secagem e salga de couros e peles 

- curtimento e outras preparações de couros e peles 

- fabricação de artefatos diversos de couros e peles 

- fabricação de cola animal 

Indústria química 

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 

- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas  

betuminosas e da madeira 

- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 

- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e 

outros produtos da destilação da madeira 

- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex 

sintéticos 

- fabricação de pólvora/ explosivos/ detonantes/ munição para caça-desporto, fósforo 

de segurança e artigos pirotécnicos 

- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 

- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 

- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, 

germicidas e fungicidas 

- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e 

secantes 

- fabricação de fertilizantes e agroquímicos 

- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 

- fabricação de sabões, detergentes e velas 

- fabricação de perfumarias e cosméticos 

- produção de álcool etílico, metanol e similares 

Indústria de produtos de matéria plástica 

- fabricação de laminados plásticos 

- fabricação de artefatos de material plástico 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 

- fabricação e acabamento de fios e tecidos 

- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos 

diversos de tecidos 

- fabricação de calçados e componentes p/ calçados 



53 

 

Indústria de produtos alimentares e bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 

- fabricação de conservas 

- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 

- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 

- fabricação e refinação de açúcar 

- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 

- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 

- fabricação de fermentos e leveduras 

- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 

- fabricação de vinhos e vinagre 

- fabricação de cervejas, chopes e maltes 

- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de 

águas minerais 

- fabricação de bebidas alcoólicas 

Indústria de fumo 

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento 

do fumo 

Indústrias diversas 

- usinas de produção de concreto 

- usinas de asfalto 

- serviços de galvanoplastia 

Obras civis 

- rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 

- barragens e diques 

- canais para drenagem 

- retificação de curso de água 

- abertura de barras, embocaduras e canais 

- transposição de bacias hidrográficas 

- outras obras de arte 

Serviços de utilidade 

- produção de energia termoelétrica 

-transmissão de energia elétrica 

- estações de tratamento de água 

- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 

- tratamento e destinação de - tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: 

de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros 

- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles 

provenientes de fossas 

- dragagem e derrocamentos em corpos d’água 

- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

Transporte, terminais e depósitos 

- transporte de cargas perigosas 

- transporte por dutos 

- marinas, portos e aeroportos 

- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 

- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

Turismo 

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

Atividades diversas 

- parcelamento do solo 

- distrito e pólo industrial 

Atividades agropecuárias 

- projeto agrícola 

- criação de animais 

- projetos de assentamentos e de colonização 

Uso de recursos naturais 

- silvicultura 

- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 
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- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 

- utilização do patrimônio genético natural 

- manejo de recursos aquáticos vivos introdução de espécies exóticas e/ou 

geneticamente modificadas 

- uso da diversidade biológica pela biotecnologia (SEBRAE, 2004, p. 3). 

 

 
Com isso podemos entender quais são as empresas que são obrigadas a  

realizar o licenciamento ambiental.  

Para o SEBRAE (2004) a importância de licenciar a atividade é: 

1 – Licenciamento Ambiental é a base estrutural do tratamento das 
questões ambientais pela empresa. É através da Licença que o 
empreendedor inicia seu contato com o órgão ambiental e passa a conhecer 
suas obrigações quanto ao adequado controle ambiental de sua atividade. A 
Licença possui uma lista de restrições ambientais que devem ser seguidas 
pela empresa. 
2 – Desde 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938/81, o Licenciamento 
Ambiental 
tornou-se obrigatório em todo o território nacional e as atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras não podem funcionar sem o devido 
licenciamento. Desde então, empresas que funcionam sem a Licença 
Ambiental estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições 
relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, instituída em 1998: advertências, 
multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva das atividades. 
3 – O mercado cada vez mais exige empresas licenciadas e que cumpram a 
legislação ambiental. Além disso, os órgãos de financiamento e de 
incentivos governamentais, como o BNDES, condicionam a aprovação dos 
projetos à apresentação da Licença Ambiental. . (SEBRAE, 2004, p. 4). 
 

Podemos observar a partir do SEBRAE os três pontos que levam a 

importância do licenciamento das atividades que são obrigadas a realizar o 

licenciamento. 

 

Figura 2 – Etapas do licenciamento Ambientais 

 

 
Fonte: Sebrae (2004, p. 8) 

 

 

Para o SEBRAE (2004) as etapas do licenciamento Ambientais são: 

Em um primeiro momento deve-se realizar a identificação do tipo de licença 
ambiental a ser requerida. Em seguida, é necessário identificar o órgão ao 
qual solicitar a licença. No caso de empreendimentos cujos potenciais 
impactos ambientais sejam restritos aos limites do Estado, a competência 
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para o Licenciamento é da FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente). Esse é o caso da grande maioria dos empreendimentos 
existentes em nosso país, por isso os próximos passos detalham o 
procedimento do órgão licenciador estadual. Caso o seu empreendimento 
deva ser licenciado pelo IBAMA, o procedimento é semelhante, e mais 
detalhes podem ser obtidos na Gerência Executiva do IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no Rio 
de Janeiro. 
O terceiro passo é a solicitação de requerimento e cadastro industrial 
disponibilizado pela FEEMA. Identificada a fase e, consequentemente, o 
tipo de licença que será requerida, é necessário procurar o órgão 
licenciador e solicitar os formulários de requerimento adequados. 
Atualmente a FEEMA disponibiliza o cadastro em seu portal na Internet. O 
próximo passo é a coleta de dados e documentos. Conforme o tamanho da 
empresa, a tipologia, o grau de risco e a fase de licenciamento poderá haver 
diferenciação em relação aos documentos e procedimentos exigidos. O 
quadro que se segue, obtido na Central de Atendimento da FEEMA, 
relaciona os principais documentos exigidos no licenciamento. 
O quinto passo é o preenchimento do cadastro de atividade industrial O 
cadastro de atividade industrial é um documento com informações da 
empresa que descreve a sua atividade contendo endereço, produto 
fabricado, fontes de abastecimento de água, efluentes gerados, destino de 
resíduos e produtos estocados. Outros documentos tais como o 
levantamento de plantas e a descrição dos processos industriais deverão 
ser anexados ao cadastro de atividade industrial. Muitas empresas optam 
por contratar serviços de empresas ou profissionais especializados na área 
para a realização do licenciamento. Porém, nem todas dispõem de recursos 
para este serviço. Neste caso, não deixe que isso seja um empecilho, pois 
as suas dúvidas podem e devem ser esclarecidas pelo próprio órgão 
ambiental. 
O próximo passo é o requerimento da licença  da abertura de processo. 
Preenchido o cadastro industrial e anexados os devidos documentos, 
procure a Central de Atendimento (CA) da FEEMA para a abertura do 
processo de licenciamento ambiental de sua empresa. Os documentos 
serão conferidos e se estiverem corretos será iniciado o processo de 
licenciamento. 
O ultimo passo é a publicação da abertura de processo. A abertura do 
processo deverá ser publicada em jornal de circulação e no Diário Oficial do 
Rio de Janeiro pela empresa. Depois de realizada a publicação, faça um 
ofício e protocole junto com as publicações na FEEMA. Você terá 30 dias 
para efetuar este procedimento. Vamos resumir os procedimentos, 

apresentados até aqui, através do fluxograma. SEBRAE (2004, p. 8 - 10) 

 

Figura 3 – Passos necessários para o requerimento da licença ambiental 

 
 

Fonte: adaptada de Sebrae (2004) 
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SIMÃO (2006, p.46) escreve sobre o Principio da Educação Ambiental no 

artigo 42 da Lei nº4.771/65 denominado Código Florestal que induz: 

“Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma 
autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de 
leitura que não contenham textos de educação florestal, 
previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação, 
ouvido o órgão florestal competente. 

 § 1° As estações de rádio e televisão incluirão, 
obrigatoriamente, em suas programações, textos e dispositivos 
de interêsse florestal, aprovados pelo órgão competente no 
limite mínimo de cinco (5) minutos semanais, distribuídos ou 
não em diferentes dias. 

§ 2° Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente 
assinalados os Parques e Florestas Públicas. 

§ 3º A União e os Estados promoverão a criação e o 
desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus 
diferentes níveis.” 

Um dos princípios básico de uma implantação de SGA é o ciclo Planejar, 

Executar, Verificar e Agir (PDCA, plan, do, check, action), que permite que as 

organizações busquem a melhoria contínua de seu sistema de gestão. 

 
 

Figura 4 - Ciclo PDCA 

 

 
Fonte: KOTLER (2000, p. 218). 

 
Planejar (plan): estabelecer objetivos e processos necessários para atingir os 

resultados, com base na política da organização. 
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Segundo a EMBRAPA (2004) a Série ISO 14001 recomenda que as 

empresas que pensam em implementar uma SGA deva formular um plano de 

Política Ambiental que deva contemplar os seguintes tópicos:  

1. Aspectos ambientais 

O objetivo desse item da norma é fazer com que a empresa identifique 
todos os impactos ambientais significativos, reais e potenciais, relacionados 
com suas atividades, produtos e serviços, para que possa controlar os 
aspectos sob sua responsabilidade (Meystre, 2003). Reis & Queiroz (2002) 
esclarecem que segundo esta norma, aspecto ambiental significa a causa 
de danos ambientais e impacto ambiental significa os seus efeitos 
ambientais, adversos ou benéficos. 
2. Requisitos legais e outros requisitos 

Os requisitos definidos pela política ambiental da empresa coloca com 
clareza os comprometimentos, destacando-se o atendimento à legislação, 
normas ambientais aplicáveis e outros requisitos ambientais. Nesta etapa, 
são definidos critérios para o cadastramento e a divulgação da legislação 
ambiental, dos códigos de conduta aplicáveis a situações específicas da 
empresa, e dos compromissos ambientais assumidos pela corporação. 
3. Objetivos e metas 
À semelhança das demais políticas empresariais, a política ambiental 
também tem o seu desdobramento em objetivos e metas a serem 
alcançados em um determinado período de tempo, além de seguir uma 
lógica coerente com as fases de planejamento. Desta forma, os objetivos e 
metas devem refletir os aspectos e impactos ambientais significativos e 
relevantes visando o desdobramento em metas e objetivos ambientais a 
serem alcançados operacionalmente por setores específicos da empresa, 
com responsabilização definida. 
4. Programas de Gestão Ambiental 

Na forma como concebido pela Série ISO 14000, o Programa de Gestão 
Ambiental deve ser entendido pela empresa como sendo um roteiro para 
implantar e manter um sistema de gestão ambiental que permita alcançar os 
objetivos e metas, previamente definidos. O programa de gestão ambiental 
deve conter um cronograma de execução, que permita comparação entre o 
realizado e o pre visto, recursos financeiros alocados às atividades e 
definição de responsabilidades e prazos de cumprimento dos objetivos e 
metas. 
Executar (do): programar o que foi planejado. 
Esse princípio recomenda que para que haja uma efetiva implantação da 
Série ISO 14001, a empresa deve desenvolver os mecanismos de apoio 
necessários para atender o que está previsto em sua política, e nos seus 
objetivos e metas ambientais. 
1. Estrutura organizacional e Responsabilidade 
Este item é definido com suficiente clareza pela Série ISO 14001, pois 
afirma que “as funções, responsabilidades e autoridades devem ser 
definidas, documentadas e comunicadas, a fim de facilitar uma gestão 
ambiental eficaz”. Afirma ainda que a administração deve fornecer os 
recursos – humanos, financeiros, tecnológicos e logísticos – essenciais à 
implantação e controle do sistema de gestão ambiental. 
2. Treinamento, Conscientização e Competência 
A empresa deve estabelecer procedimentos que propiciem aos seus 
empregados a conscientização da importância e responsabilidade em atingir 
a conformidade com a política ambiental; em avaliar os impactos ambientais 
significativos, reais ou potenciais de suas atividades, os benefícios ao meio 
ambiente que possam resultar da melhoria no seu desempenho pessoal, 
bem como as consequências potenciais da inobservância dos 
procedimentos operacionais recomendados. Ainda, identificar as 
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necessidades de treinamento, particularmente aos empregados cujas 
atividades possam provocar impactos ambientais significativos sobre o meio 
ambiente. 
3. Comunicação 
A empresa deve criar e manter procedimentos para a comunicação interna 
e externa. Desta forma, devem ser criados canais de comunicação 
organizacional e técnica entre os vários níveis e funções dentro da 
organização; a empresa deve receber, documentar e responder a 
comunicação relevante recebida das partes externas interessadas nos 
aspectos ambientais e no sistema de gestão ambiental; manter registros 
das decisões relativas aos aspectos ambientais importantes e sua 
comunicação às partes externas envolvidas. A identificação do tipo de 
divulgação pode ter impacto positivo sobre a imagem da instituição, 
definindo um público de maior interesse e desenvolvendo estratégias de 
comunicação externa. Selecionar canais favoráveis, veículos e forma 
intenção de periodicidade da comunicação (Moreira, 2001). 
4. Documentação do Sistema de Gestão Ambiental 
A documentação pode ser compreendida como um meio de assegurar que 
o sistema de gestão ambiental seja compreendido não só pelo público 
interno, mas também pelo ambiente externo com o qual a empresa mantém 
relações, tais como clientes, fornecedores, governo, sociedade civil em 
geral, etc.. 
Recomenda-se também que a empresa defina os vários tipos de 
documentos, estabeleça e especifique os procedimentos e controle a eles 
associados. A natureza da documentação pode variar em função do porte e 
complexidade da empresa. A documentação pode estar sob a forma física 
ou eletrônica. No entanto, a adoção pela empresa de uma ou outra forma, 
não deve prescindir-se de um processo de atualização e disponibilização 
aos interessados. 
5. Controle de documentos 
Os documentos exigidos pela Série ISO 14001 devem obedecer a 
procedimentos para o seu controle, de maneira que toda a documentação 
possa ser localizada, analisada e periodicamente atualizada quanto à 
conformidade com os regulamentos, leis e outros critérios ambientais 
assumidos pela empresa. Da mesma forma, exige que a empresa possua 
um controle dos documentos do sistema de gestão ambiental requerendo 
para isso, controle da distribuição da versão atualizada e a eliminação das 
versões desatualizadas. 
6. Controle operacional 
O controle operacional pressupõe a identificação por parte da empresa das 
operações e atividades potencialmente poluidoras. Este controle visa 
garantir o desempenho ambiental da empresa, no que diz respeito ao 
compromisso obrigatório expresso na Política Ambiental, no que se refere à 
“prevenção da poluição”. O controle operacional deve consistir de atividades 
r elacionadas à prevenção da poluição e conservação de recursos em 
novos projetos, em modificações de processos e nos lançamentos de novos 
produtos e embalagens. Em termos práticos, o controle operacional na 
empresa deve ser realizado abordando noções sobre as principais 
atividades que impliquem em controle ambiental: resíduos, efluentes 
líquidos, emissões atmosféricas, consumo de energia e água. 
7. Preparação e atendimento a emergências 
A organização deve estabelecer e manter mecanismos que possam ser 
acionados a qualquer momento para atender a situações de emergência e 
eventos não controlados. Isso implica em identificar as possíveis situações 
emergenciais, definir formas de mitigar os impactos associados, prover os 
recursos necessários e treinar periodicamente uma brigada de emergência. 
EMBRAPA (2004, P. 11-15) 
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Verificar (check): monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política, incluindo objetivos, metas, requisitos legais e compromissos assumidos pela 

organização. 

Agir (action): programar ações necessárias para melhorar continuamente o 

desempenho do sistema de gestão, podendo atuar sobre o planejamento e, em 

consequência, sobre outros passos do ciclo. 

Segundo o FIESP (apud KOTLER 2000, p. 216): 
 

O SGA implementado segundo a ISO 14001 permite a obtenção de 
certificação após auditoria por organismo certificador acreditado. Para 
muitas empresas, obter a certificação da ISO 14001 é uma demanda de 
mercado, pois demonstra seu comprometimento com práticas sustentáveis 
e padrões internacionais de gestão ambiental. Além disso, possibilita a 
integração com os demais sistemas de gestão já implementados pela 
empresa ou a serem implementados, como, por exemplo, o sistema de 
gestão da qualidade. 

 
Para ANDRADE (2000) a implantação de uma SGA segue alguns passos: 

1. Definição dos ambientes há serem considerados.  

2. Visita coletiva para levantamento dos aspectos e impactos ambientais dos 

diversos ambientes.  

3. Identificação dos aspectos e impactos ambientais dos demais ambientes.  

4. Discussão e elaboração das tabelas que fixam os índices de criticidade.  

5. Identificação das causas dos aspectos/impactos ambientais.  

6. Identificação dos controles atuais de detecção das falhas ou causas.  

7. Desenvolvimento dos planos de ações (ação recomendada).  

8. Atribuição dos valores dos índices de criticidade.  

9. Determinação do índice de risco ambiental (IRA) - obtido pela simples 

multiplicação dos valores estimados para os índices de criticidade.  

          10. Fazer um levantamento pontual de toa parte física das empresas para 

acompanhar o andamento e implementação dos planos de ações (ação 

recomendada). 

Após seguir os passos citados por Andrade (2000) e do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) BM&FBVESPA foram criados alguns índices de 

análise das empresas estudadas que serão apresentadas nos próximos capítulos.  
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3 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Na última década a teoria que aborda o desenvolvimento regional ganhou 

grande transformação causada pelo encolhimento das regiões tradicionalmente 

industriais e pela crise economia que o Brasil passou. Surgiram novos paradigmas 

sobre o conceito de industrialização e sobre o conceito de desenvolvimento regional. 

Existe deste o Brasil colônia e Império, uma cultura de exploração social, as 

desigualdades são visíveis e com a industrialização essa desigualdade não 

diminuirá com o tempo. Podemos observar que a renda real de uma grande parcela 

da população encontra-se em suas fontes primarias, e as outras atividades, na 

forma como estão organizadas, pressupõem a existência de mão de obra barata. 

Com isso pode-se destacar a tradição do pensamento econômico clássico as 

contribuições de Smith onde o objetivo da economia reside nas causas da riqueza, o 

conceito de “mão invisível” consiste que toda demando por trabalho (dl/L) dependida 

da acumulação de capital (dk/K). (BRAGA FILHO, 2009) nota-se que a economia 

smithiana se caracteriza por um otimismo. 

. 

Seu modelo de desenvolvimento, portanto, é sem obstáculo e alavancado 
pela poupança que se transforma em investimento, permitindo a 
contratação de trabalhadores produtivos: a população, o capital e a 
tecnologia são complementares; com rendimentos crescentes, tanto os 
salários como os lucros sobem. A acumulação de capital desempenha papel 
crucial para que isso ocorra, ao aumentar a demanda por trabalho; isso 
eleva a massa salarial e a dimensão do mercado interno, gera economias 
de escala e reduz os custos médicos de produção. O progresso técnico, 
diminuindo os custos e aumentando os lucros, também permite ao 
empresário pagar salários crescentes.  (SOUZA 2005, p. 61 apud FILHO, 
2009, p.19). 
 

Seguindo Marshall, a reforma política pode modificar os aspectos mais 

negativos da desigualdade econômica e pode, por conseguinte, fazer que o sistema 

capitalista moderno seja mais equânime e justo, sem recorrer à ação revolucionária. 

A dinâmica das desigualdades de classe, derivadas do sistema de mercado 

capitalista, pode se regular em certa medida: os xcessos das desigualdades 

econômicas podem ser contidos ou, em suas palavras, "mitigados" por meio do 

desenvolvimento exitoso dos direitos da cidadania democrática. A cidadania pode 

remodelar o sistema de classes. Marshall interpretasse o desenvolvimento dos 

direitos da cidadania moderna como um processo díspar e irregular, concebia cada 

tipo de direito como um degrau ou elo em direção aos outros. 
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Para PERROUX (1985), o desenvolvimento econômico de uma região se faz 

através de uma inter-relação entre indústrias motrizes e indústrias dependentes. As 

primeiras, são um elemento chave, em relação ao conjunto da economia. Em toda 

estrutura de uma economia articulada existem indústrias que constituem pontos 

privilegiados de aplicação de forças ou dinamismos do crescimento. Quando estas 

forças provocam um acréscimo no débito de uma indústria motriz, promovem uma 

expansão e um crescimento de um conjunto maior. Assim, os lucros das indústrias 

dependentes são induzidos pelos débitos da indústria motriz, o que se constitui 

numa definição mais ampla e moderna de economias externas. 

PERROUX (1985), em sua concepção original, conceitua polo de 

desenvolvimento como uma agregação de indústrias propulsoras, geradoras de 

efeitos de difusão (com influência direta no aumento do emprego) em uma região 

maior. E afirma que o crescimento não se difunde de maneira uniforme entre os 

setores de uma economia, mas que se concentra em certos setores, com efeito, em 

indústrias de crescimento particulares. Estas indústrias tendem a formar 

aglomerações e a dominar outras indústrias que se conectam a elas, gerando efeitos 

de difusão em outras indústrias, elevando, assim, o produto, aumentando o emprego 

e a tecnologia, e se chamam indústrias propulsoras ou indústrias motrizes; o polo de 

desenvolvimento é o agrupamento dessas indústrias propulsoras. 

No ano de 1995 a Secretaria Especial de Políticas regionais do Ministério do 

Planejamento e Orçamento afirmou que as novas políticas regionais futuras 

deveriam adotar: 

a incorporação ao processo de planejamento de uma pesquisa aprofundada 
de esquemas de regionalização, em função da qual as atuais macrorregiões 
do país — cuja grande extensão geográfica e consequente heterogeneidade 
de características físicas e econômicas não permitem uma intervenção mais 
apropriada do Governo — seriam divididas em sub-regiões, áreas-programa 
e áreas de desenvolvimento local, para as quais pudessem ser definidos 
programas governamentais mais adequados às especificidades de cada 
segmento do espaço regional. (Brasil. Ministério do Planejamento e 
Orçamento, 1995, p. 22). 

 
Mas para definimos desenvolvimento regional existe a necessidade de 

entender o conceito de região, que para SANTOS (1998, p.18) é o:  

 

“local de conflitos de interesses” que, no contexto da globalização, 
materializa, na região, o confronto entre espaço local, aquele “vivido por 
todos os vizinhos” e o espaço global, “habitado por um processo 
racionalizador e m conteúdo ideológico de origem distante e que chegam a 
cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para sevi-los”. 
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O desenvolvimento regional depende da existência de órgãos que são 

encarregados em executar as políticas que são relevantes para o andamento do 

desenvolvimento junto com conselhos consultivos ou deliberativos que representam 

a sociedade civil. Nota-se que a grande maioria dos casos essa representatividade 

da comunidade é bem menor do que se espera, comparando ao número de 

membros indicados por órgãos oficias. Essa junção de conselhos da sociedade civil 

e de indicados por órgãos oficias desenvolvem ações com base territorial muito 

abrangente, reduzindo consecutivamente a eficácia real da participação e da 

articulações. 

Do ponto de vista espacial ou regional, o conceito de desenvolvimento 
endógeno pode ser entendido como um processo interno de ampliação 
contínua da capacidade de agregação de valor sobre a produção, bem 
como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a 
retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração 
de excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da 
região, em um modelo de desenvolvimento regional definido. Entretanto, o 
aspecto novo do processo, que traz à luz um novo paradigma de 
desenvolvimento regional endógeno, está no fato de que a definição do 
referido modelo de desenvolvimento passa a ser estruturada a partir dos 
próprios atores locais, e não mais pelo planejamento centralizado; essa 
estruturação é realizada por meio de um processo já definido por Boisier 
(1988) como organização social regional, e que tem como característica 
marcam-te a ampliação da base de decisões autônomas por parte dos 
atores locais. (FILHO, 1995. p.34)    

 

Grande parte das teorias clássicas que trata do desenvolvimento regional 

aborda a ideia da existência de uma força motriz de caráter exógeno que possui 

influência nas demais atividades econômicas. A partir desta ideia surgem a Teoria 

da Base de Exportação e a Teoria da Difusão. A Teoria da Base de Exportação, 

segundo NORTH (1977), leva em consideração as exportações, que são as 

principais forças para o surgimento do processo de desenvolvimento. Nesta teoria o 

crescimento depende das atividades econômicas básicas que, por sua vez, 

incentivam o desenvolvimento de outras atividades complementares. Podemos 

entender as atividades básicas como sendo aquelas que vendem seus produtos em 

outras regiões, sendo a força motriz da economia e as atividades complementares 

darão base para as atividades básicas. A Teoria da Difusão o desenvolvimento 

acontece com o processo de industrialização regional e com a concentração de 

todas as atividades em reduzido número de grandes centros urbanos. Essas duas 
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teorias valorizam uma força externa e ajudam a mesma a desencadear o processo 

de desenvolvimento.  

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado 
para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais 
como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre 
outras. (OLIVEIRA, 2002, p.40) 

 

BOISIER (1989) trabalha o desenvolvimento regional como sendo “um 

conjunto de elementos – macroparâmentros – que delimitam o âmbito do 

planejamento do desenvolvimento regional em termos de sistemas de 

organização econômica, de estilos de desenvolvimento e dos conceitos hoje 

dominantes sobre o desenvolvimento econômico” (BOISIER, 1989, p. 601). 

A ideia do autor não é substituir as teorias clássicas que abordam a 

dinâmica do crescimento em uma preocupação única de responder ao “como” e 

não ao “por que” da ocorrência do desenvolvimento.  

 
[...] o processo de crescimento econômico regional pode ser 
considerado [...] como   essencialmente originado em forças e 
mecanismos exógenos à região; depende principalmente (mas não 
exclusivamente) do esboço das políticas macroeconômicas, do critério 
que guia a alocação de recursos entre as regiões e da demanda 
externa. Pelo contrário, o processo de desenvolvimento regional deve 
ser considerado, principalmente, como a internalização do crescimento 
e, em consequência, como de natureza essencialmente endógena 
(BOISIER, 1989, p. 616).  

 

BOISIER cita que em longo prazo o desenvolvimento regional 

acontece como resultado da interação de três forças que são a alocação de 

recursos, politicas econômicas e ativação social, onde essas forças mantem uma 

relação de interdependência reciproca.  
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Figura 12 – Funções, dimensões e retroalimentação no planejamento regional. 

 

Fonte: Adaptado de BOISIER (1989) 

 

As três forças citada pelo autor pode ser entendida na primeira força como 

que o desenvolvimento está associado à disponibilidade de recursos e depende da 

participação regional no uso dos recursos nacionais e estaduais, é essencialmente 

exógeno à região e tem característica centralizada. A segunda força é ligada 

diretamente as políticas macroeconômicas e setoriais, com isso depende da ação do 

governo. A última força liga o desenvolvimento regional com a participação social 

local, ou seja, da capacidade da região criar um conjunto de elementos políticos, 

institucionais e sociais, capaz de direcionar o crescimento para atingir o 

desenvolvimento regional.  

Segundo FILHO (2001) no ponto de vista do desenvolvimento regional o 

conceito de desenvolvimento regional pode ser entendido como: 

 

...um processo de crescimento econômico que implica uma continua 
ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção, bem 
como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a 
retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração 
de excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da 
região. (FILHO, 2001, p.2)  
 

A partir da colocação da ideia do autor podemos entender que para o 

desenvolvimento regional, é necessário fazer com que a população local entenda 
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que o progresso da região é necessário. Esse entendimento de progresso só se 

notará se a região começar a se desenvolver e a população local começar a usufruir 

do desenvolvimento. Ainda para destacar essa importância ALMEIDA (2002) relata o 

avanço do processo de adaptação das empresas nesse pensamento: 

 
No mundo atual, a percepção de que tudo afeta a todos, cada vez com 
maior intensidade e menor tempo para absorção, gerou o processo de 
redefinição, conceitual e pragmático – porque não há mais tempo a perder 
-, do desenvolvimento clássico consumidor de recursos naturais, no qual o 
homem é incluído como mero animal de produção; e levou à formulação 
do conceito de desenvolvimento sustentável. (ALMEIDA, 2002, p. 28) 

 
 

A partir do pensamento de ALMEIDA (2002) e de FILHO (2001) podemos 

entender que o desenvolvimento acontece da aceitação regional e do 

desenvolvimento dessa localidade, mas com esse desenvolvimento a degradação 

da região em que as empresas estão inseridas pode acontecer se os planejamentos 

estratégicos das empresas não estiverem focados no desenvolvimento sustentável. 

Para a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988) os 

objetivos que as empresas devem ter para o desenvolvimento sustentável regional 

são: 

 Crescimento renovável da região;  

 Mudança regional da qualidade do crescimento;  

 Satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, 

alimento e saneamento básico da regiões em que as empresas estão 

inseridas;  

 Garantia de um nível sustentável da população regional;  

 Conservação e proteção da base de recursos regionais;  

 Reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco da região 

(CMMAD, 1988). 

 

Com isso podemos entender que o desenvolvimento de uma região deve 

acontecer de uma forma econômica e social para ambas as partes, da parte da 

empresa que deve obter lucro e desenvolvimento dos seus negócios naquela região 

e para a comunidade local que deve observar que a região, com a implantação de 

empresas, possa desenvolver a localidade, pensando em sustentabilidade local e 

desenvolvimento econômico da região. 
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ALMEIDA (2002) relata a importância da sustentabilidade para o 

desenvolvimento regional: 

A sustentabilidade exige uma postura preventiva, que identifique tudo que 
um empreendimento pode causar de positivo - para ser maximizado - e de 
negativo -  ara ser minimizado. Os avanços tecnológicos que o homem foi 
capaz de obter tornaram cada vez mais curto o tempo para que um 
impacto sobre o meio ambiente e sobre a sociedade seja plenamente 
sentido. Desmatar uma floresta, assorear um rio, poluir uma baía, 
contaminar a atmosfera de uma cidade custa hoje infinitamente menos 
tempo do que há um século.26 A reparação, porém, nem sempre pode ser 
acelerada. Além disso, alguns processos de degradação atingem tais 
níveis que não são mais passíveis de recuperação. Esta pode até ser 
viável tecnicamente, mas não economicamente regional. (ALMEIDA, 2002, 
p. 34) 
 

Pensando em sustentabilidade e inclusão social, a participação social é de 

fundamental importância para o processo de desenvolvimento regional e pode ser 

entendida nas palavras de JACOBI (2003, p. 322) como sendo o “processo de 

redefinição entre o público e o privado, dentro da perspectiva de redistribuir o poder 

em favor dos sujeitos sociais que geralmente não tem acesso”. 

BURSZTYN (2001), a participação social é um dos pontos importantes para o 

desenvolvimento sustentável. Para acontecer o desenvolvimento regional e a 

preservação ambiental, o atendimento as necessidades básicas da população local 

é de fundamental importância, incluindo o das gerações futuras. Com isso podemos 

entender que a implantação de uma indústria/empresa numa região, o planejamento 

estratégico da mesma necessita incluir a preservação ambiental no seu plano de 

Marketing. Podemos notar quando FURTADO (1974) trata do “mito do 

desenvolvimento econômico”, onde ele cita o quadro estrutural do sistema capitalista 

no processo de acumulação pelas empresas e cita “tende a ampliar o fosso entre um 

centro ,em crescente homogeneização, e uma constelação de economias 

periféricas, cuja disparidades continuam a se agravar” (FURTADO, 1874, p.68). 
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5 - METODOLOGIA 

5.1 - PESQUISA 

 

A pesquisa, segundo seus objetivos, pode ser caracterizada como uma 

pesquisa exploratória comparativa, que tem como objetivo final aprofundar sobre o 

assunto e as empresas estudadas. Segundo Gil (2002) pesquisa é caracterizado 

pela interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. De 

forma prática, a presente pesquisa descreve os planejamentos das empresas 

estudadas e analisar como a implantação de certificações ISO 14001 e dos 

planejamentos de Marketing Verde são complementos para garantir a qualidade 

ambiental.  

Para tanto, o procedimento de pesquisa de caráter qualitativo e comparativo 

utilizado teve como objetivo examinar e refletir sobre os assuntos pesquisados a 

partir de percepções de atores envolvidos no processo e através de comparações 

descritivas. 

5.2 -  ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA. 

 

Figura 5 – Estrutura da pesquisa 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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A figura 13 mostra como foi pensado e estruturado o presente trabalho de 

forma a alcançarmos os objetivos principais da pesquisa – analisar as empresas que 

possuem preocupação com o ambiente (certificação ISO 14001), o que as empresas 

planejam com a preocupação em Marketing verde, identificar o que a sociedade 

espera das empresas com esta preocupação e o que o mercado está exigindo com 

relação a preocupação ambiental . 

Um segundo momento foi a elaboração e comparação das principais 

iniciativas das empresas com relação a preocupação ambiental, a elaboração de um 

padrão de análise, que permita verificar se as certificações poderiam dar 

embasamento ao processo de marketing ambiental. Esses padrões das análises e a 

comparação de critérios das boas práticas voltados à preservação ambiental e o 

desenvolvimento da região em que as empresas estão inseridas e atuando, o 

padrão utilizado são as normas da ISO 14000 e sobre a aplicação do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), que são questionários resultante de consulta 

pública realizado pela BM&F BOVESPA.  

Para cada momento do desenvolvimento do trabalho foram adotados 

procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos propostos como podemos 

observar na figura a seguir.  
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Figura 6 - Etapas da pesquisa e respectivos procedimentos 

 

Fonte: Autor (2017) 

5.1.1 - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
 

5.1.1.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A revisão bibliográfica no trabalho teve as seguintes funções: 

 Definição e estruturação do projeto, a revisão bibliográfica consiste em 

oferecer ao pesquisador a familiaridade sobre o tema pesquisado, 

possibilitando assim a definição de questões pertinentes ao assunto 

em questão e delimitar os problemas que seriam trabalhados na 

pesquisa; 

 Identificação das principais empresas que utilizam das certificações 

ambientais e de planejamento de marketing verde em seu dia a dia; 

 Identificar os principais meios para conseguir a implementação da 

certificação ISO; 
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 Enriquecimento das discussões e conclusão do trabalho;  

 

5.1.1.2 - ENTREVISTAS 
 

Para realização das entrevistas foram planejados roteiros compostos por 

questões abertas e baseadas em questões ligadas a implantação da ISO 14001 e 

preservação ambiental e pontos que ajudaria a desenvolver a região em que as 

empresas estão inseridas e atuando. A escolha desse tipo de questão baseou-se na 

literatura consultada (MARCONI E LAKATOS, 1996) e possui como vantagem a 

obtenção de uma grande quantidade de dados para posterior análise e discussão.  

As entrevistas foram realizadas individualmente e na grande maioria 

pessoalmente com gestores de planejamento das empresas estudadas. No entanto 

foi necessário realizar algumas entrevistas através de um questionário via e-mail 

para facilitar por conta de distância de algumas empresas. 

A técnica da entrevista foi escolhida por apresentar uma vantagem do fato 

do entrevistado poder abordar vários temas e tirar dúvidas explicando questões 

pertinentes a identificar a posição da empresa com relação ao tema pesquisado. 

Além disso, a pesquisa permite um bom controle da amostra, construindo grande 

gama de respostas e grande quantidade de dados para análise. Uma desvantagem 

deste tipo de pesquisa é demandar grande quantidade de tempo e gerar alto custo, 

o que normalmente resulta na utilização de amostras pequenas. (MARCONI E 

LAKATOS, 1996) 

Figura 7 - Entrevistas 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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5.1.1.3 - ANÁLISE 
 

Para a formação de um padrão de análise, foi realizado a identificação de 

assuntos-chaves. Essa identificação foi realizado através de dados diretos sobre os 

questionamento ambiental e sobre o planejamento de marketing verde em relação 

aos impactos sobre o desenvolvimento na região de atuação das empresas 

estudadas, desses assuntos chaves foram escolhidos os critérios ambientais (do 

mercado e da sociedade). 

Posteriormente foram organizadas tabelas para facilitar a comparação entre 

as iniciativas em caráter de preservação ambiental e marketing verde das empresas 

estudadas, as demandas dos consumidores e demanda do mercado (cenários). 
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6 - PESQUISA 

 

Neste capitulo sera demostrada a pesquisa e analises dos resultados. 

Para tanto, o capitulo foi subdividido para facilitar a leitura e compreensão dos 

resultados. 

 

6.1 - AS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

A entrevista transcrita foi realizada no período de 01 de Setembro de 2016 

a 04 de Janeiro de 2017, através de contato direto com os gestores das 

empresas estudadas. Cabe destacar que não houve qualquer tipo de dificuldade 

na obtenção de devolutivas e todos os feedbacks alcançaram o objetivo cabal do 

estudo proposto. 

 
6.1.1 - EMPRESA 1 
 

A empresa 1 esta presente em sete países da América Latina e na 

França, e conta com uma rede de 7 mil colaboradores, 1,5 milhão de consultoras e 

consultores, além de fornecedores e parceiros. A empresa acredita na inovação 

como um dos pilares para o alcance de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Busca criar valor para a sociedade como um todo, nas dimensões social, econômica 

e ambiental. Faz parte de uma rede global de empresas e organizações que 

associam crescimento econômico à promoção do bem estar social e ambiental, tem 

como compromisso com a sustentabilidade e permite que a Natura ocupe uma 

posição de destaque no mercado e recebemos também o prêmio ambiental da 

Organização das Nações Unidas (ONU), os Campeões da Terra 2015, na categoria 

Visão Empresarial. 

 
6.1.2 - EMPRESA 2 
 

A empresa 2 está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com 

capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. A 
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sustentabilidade é um dos pilares estratégicos da empresa 3 e está presente na 

missão da companhia de oferecer produtos de forma inovadora e que assegurem a 

preservação dos recursos naturais existentes. Para a empresa, ter como essência 

de seu negócio o etanol, açúcar, energia e outros derivados da cana-de-açúcar, que 

é um recurso renovável, vai além de estabelecer um compromisso com o meio 

ambiente, comunidade, clientes, parceiros e consumidores. Significa uma importante 

oportunidade de fomentar seu crescimento ao mesmo tempo em que colabora para 

o bem-estar das futuras gerações. 

 
 
6.1.3 - EMPRESA 3 
 

Ao longo de sua presença no Brasil, a empresa 5 trouxe para o mercado 

inovações importantes para o dia a dia dos brasileiros como as fitas adesivas, as 

esponjas, os blocos de recados, as fitas isolantes, os curativos, a linha de 

cuidado pessoal, as películas refletivas usadas em placas de trânsito, os 

adesivos entre outros milhares de produtos. espeitar o meio ambiente faz parte 

dos valores da empresa, e praticar ações que resultam na preservação ambiental 

também é parte da cultura da corporação. A empresa acredita que por meio de 

seus recursos e de seus funcionários pode contribuir para a conscientização de 

outras empresas e pessoas sobre a importância do uso racional das reservas de 

energia e das matérias-primas utilizadas no dia-a-dia da empresa. 

 

6.2 - ANSEIOS AMBIENTAIS DO MERCADO 

 

O Marketing Verde consiste em atender aos anseios ambientais do mercado 

através de critérios ambientais estabelecidos por normas ISO 14001. Como já 

descrito o presente trabalho avaliou os princípios de marketing verde que as 

empresas estudadas trabalham formando um padrão de análise, no qual a análise 

buscou critérios ambientais que representam os anseios ambientais. 

De maneira geral notou-se que o mercado consumidor como geral é bastante 

exigente em relação às questões ambientais, com isso as empresas estudadas 

demostraram uma grande preocupação com a opinião do seu público alvo.   
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A pesquisa teve como base o ISE que é uma ferramenta para análise 

comparativa do desempenho das empresas sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa. Esse índice analisa nas empresas o grau de 

comprometimento com a sustentabilidade, qualidade de produção, nível de 

compromisso com o desenvolvimento regional, equidade, transparência do 

planejamento estratégico de marketing das empresas além do desempenho 

empresarial.  

Também foi utilizado índice pra obtenção da certificação ABN ISO 14000 que 

são: 

 Desenvolver uma política ambiental; 

 Identificar as atividades da empresa, produtos e serviços que 

possuam interação com o meio ambiente; 

 Identificar requisitos legais e regulatórios; 

 Identificar as prioridades da empresa e definir objetivos e metas 

de redução de impacto ambiental; 

 Ajustar a estrutura organizacional da empresa para atingir estes 

objetivos, atribuindo responsabilidades, realizando treinamentos, 

comunicando e documentando; 

 Checar e corrigir o SGA. 

Após identificar os índices da ISE e da ABN ISO 14000 que as empresas 

estudadas trabalham e seguem, foram realizados links para obter e identificar quais 

são as empresas que trabalham o desenvolvimento interno das mesmas e também o 

desenvolvimento regional de onde elas estão inseridas.  Quais são os aspectos de 

inclusão social e econômico que essas empresas levam para a região e como os 

fatores ambientais ajudam esse desenvolvimento regional. 
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7 - RESULTADOS 

7.1 - PRINCIPAIS INICIATIVAS DAS EMPRESAS ESTUDADAS 
 

A pesquisa com as empresas apontou alguns aspectos comuns com relação à 

preocupação ambiental, com isso foram divididos em itens ambientais ligados a 

produção, suprimentos, comunicação, área do meio ambiente, pesquisa e 

desenvolvimento, recursos humanos e marketing.  

O critério utilizado para a pontuação das empresas deriva da preocupação e 

analise dos pesquisados com relação aos itens, foram pontuados de 0 a 10, sendo 

que 0 (zero) seria uma probabilidade de implantação da preocupação da empresa 

mínima e 10 (Dez) para uma probabilidade de implantação da preocupação máxima 

da empresa com relação a preservação ambiental dos itens pesquisados.  

A tabela 1 a seguir nos apresenta os resultados da comparação da 

preocupação das empresas com relação à preocupação ambiental ligado a 

produção, nota-se que na tabela 1 são pesquisadas questões como energia, que 

pode ser sustentável ou não e como as empresas se preocupam com esse assunto, 

também são pesquisadas assuntos como resíduos, economia de recursos e 

auditorias ambientais onde pode ser aplicado o  ciclo PDCA de ações de melhorias. 

Esses quesitos pesquisados são fatores importantes de preservação ambiental e 

também para alavancar o desenvolvimento regional com melhorias da qualidade de 

vida da população local.  

 

Tabela 1-  Resultados da Preocupação Ambiental / Produção 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / PRODUÇÃO 

 

EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

ENERGIA 10 7 9 10 10 8 

RESIDUOS 9 6 9 9 9 7 

ECONOMIA DE RECURSOS 10 10 10 10 10 10 

AUDITORIA AMBIENTAIS 9 7 8 9 9 5 

 

Conforme mostra o gráfico 3, a Empresa 1 obtém o maior número com 

preocupação na preocupação com os itens da amostra de produção.   
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Gráfico 3 - Gráfico em barra da PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / PRODUÇÃO 

 

 

Em seguida na Tabela 2 trata da preocupação com relação preocupação 

ambiental com relação a suprimentos das empresas estudadas. Flexibilidade de 

recursos alternativos é importante fator para preservação ambiental, pois mostra a 

flexibilidade em que as empresas possuem com relação conseguir e/ou estudar 

novos recursos. Também levou-se em conta novas implantações ambientais com 

relação a extração de novos recursos, estudos específicos para a preservação 

ambiental e novas técnicas para a preservação e desenvolvimento regional e acordo 

com fornecedores para também garantir essa preservação e desenvolvimento.  

 

Tabela 2 – Resultados da Preocupação Ambiental de Suprimentos 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / SUPRIMENTOS 

 

EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

FLEXIBILIDADE DE 
RECURSOS 
ALTERNATIVOS 6 6 8 10 8 7 

IMPLICAÇÃO AMBIENTAL 
DA EXTRAÇÃO  8 7 5 9 9 8 

ESTUDOS ESPECIFICOS 10 10 10 10 10 10 

ACORDO COM 
FORNECEDORES 10 10 10 10 10 10 
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Conforme mostra o gráfico 4, a Empresa 3 obtém o maior número com 

preocupação na preocupação com os itens da amostra de suprimentos.   

 

Gráfico 4 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em suprimentos 

 

 

Em seguida na Tabela 3 trata da preocupação com relação à preocupação 

ambiental ligado a comunicação das empresas estudadas. Toda empresa que 

trabalha uma preservação deve e quer uma construção de marca forte e ligada a 

preservação ambiental. Foram pesquisadas a intensidade em que as empresas 

trabalham a informação de preservação, para construção de um DNA dentro da 

empresa de sustentabilidade e preservação. Não adiante a empresa divulgar que 

possui um planejamento de preservação ambiental, se na formação e DNA da 

empresa não possuir esse pensamento, por isso a comunicação tanto para os 

colaboradores internos, tanto para os clientes, deve ser feito de uma forma correta, 

construindo uma imagem correta das mesmas.   
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Tabela 3 – Resultados da Preocupação Ambiental de Comunicação 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / COMUNICAÇÃO 

  
EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

REFORÇO DA IMAGEM 10 7 8 10 10 7 

COMUNIDADE INTERNA 10 7 10 10 10 8 

COMUNIDADE EXTERNA 10 7 8 10 10 6 

 

Conforme mostra o gráfico 5, as Empresas 1 e 2 obtém o maior número com 

preocupação na preocupação com os itens da amostra com relação a comunicação.   

 

Gráfico 5 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em comunicação 

 

 

Em seguida na Tabela 4 trata da preocupação com relação à preocupação 

ambiental ligado à área do meio ambiente das empresas estudadas. Aqui pesquisou 

se as empresas seguiam as politicas ambientais regionais e nacionais, quais são as 

metas relacionadas à preservação ambiental e a responsabilidade em que a 

empresa possui em inclusão social, desenvolvimento das regiões e a preservação 

ambiental.  
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 Tabela 4 – Resultados da preocupação ambiental em relação à área do 
meio ambiente. 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / ÁREA DO MEIO AMBINETE 

  EMPRESA 1 
EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

POLITICA AMBIENTAL  10 10 10 10 10 10 

OBJETIVOS E METAS 10 9 9 9 9 9 

ESPECIFICAÇÃO DA 
ATIVIDADE 10 9 9 10 10 9 

RESPONSABILIDADE 10 10 10 10 10 10 

 

 

Conforme mostra o gráfico 6, nota-se uma igualdade com relação a esta 

áreas pelas empresas estudas na preocupação com os itens da amostra com 

relação a área ambiental.   

 

Gráfico 6 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em relação à área do 
meio ambiente 

 

 

Em seguida na Tabela 5 trata da preocupação com relação à preocupação 

ambiental ligado à pesquisa e desenvolvimento das empresas estudadas. Pensar 

em melhoria da qualidade ambiental é pensar em desenvolver a região em que as 

empresas estão inseridas. A utilização de matérias regionais proporciona inclusão 

da região nos negócios e como isso proporciona uma preservação ambiental, 

inclusão social e com isso desenvolve a região.  
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Tabela 5 - Resultados da preocupação ambiental em relação à área de 
pesquisa e desenvolvimento 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

  
EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

MELHORIA DA QUALIDADE 
AMBIENTAL NA CONCEPÇÃO DO 
PRODUTO 10 10 10 10 10 10 

MATERIAIS USADOS NO 
PROCESSO DE MANUFATURA 10 10 10 10 10 10 

 

Conforme mostra o gráfico 7, nota-se uma igualdade com relação a área de 

pesquisa e desenvolvimento das empresas estudadas.  

 

Gráfico 7 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em relação à pesquisa 
e desenvolvimento 

 

 

Em seguida na Tabela 6 trata da preocupação com relação à preocupação 

ambiental ligado aos recursos humanos das empresas estudadas. A 

conscientização, treinamento incentivo e inclusão social são aspectos fundamentais 

para a localidade entender e compreender que a implantação das empresas na 

região pode ser de grande beneficia para o desenvolvimento regional.  
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Tabela 6 – Resultados da preocupação ambiental em relação à área de 
recursos humanos 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS 

  
EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

CONSCIENTIZAÇÃO 10 10 10 10 10 10 

TREINAMENTO 10 10 10 10 10 10 

ESQUEMA DE INCENTIVO E 
REMUNERAÇÃO 10 8 9 10 10 9 

RISCOS (SAÚDE E SEGURANÇA) 10 9 10 10 10 7 

INCLUSÃO LOCAL 10 10 10 10 10 10 

 

Conforme mostra o gráfico 8, nota –se uma igualdade com relação a 

área de recursos humanos das empresas estudadas.  

 

Gráfico 8 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em relação à recursos 
humanos 

 

 

Em seguida na Tabela 7 trata da preocupação com relação à 

preocupação ambiental ligado à pesquisa e desenvolvimento das empresas 

estudadas. Pensar em produtos ambientalmente melhores, embalagens adequadas, 

distribuição dos produtos de forma correta e pensar em preservação ambiental, mas 

também são formas de melhorar a região em que as empresas estão inseridas, pois 

desenvolve a economia da localidade, incluindo a região e sua população no 

desenvolvimento das empresas.  
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Tabela 7 – Resultados da preocupação ambiental em relação à área de 
marketing 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL / MARKETING 

  
EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

EMPRESA 
4 

EMPRESA 
5 

EMPRESA 
6 

PRODUTOS AMBIENTALMENTE 
MELHORES 10 10 10 10 10 10 

EMBALAGENS ADEQUADAS 10 10 10 10 10 10 

DISTRIBUIÇÃO SEM RISCOS 10 10 10 10 10 10 

DISTRIBUIÇÃO SEM RESÍDUOS 10 10 10 10 10 10 

 

Conforme mostra o gráfico 9, nota-se uma igualdade com relação a 

área de marketing das empresas estudadas. 

 

Gráfico 9 – Gráfico em barra da preocupação ambiental em relação à marketing 

 

 

Nota-se que muitos critérios são comuns em relação à importância para as 

empresas estudadas, com relação à pesquisa relacionada produção e suprimentos 

que as empresas apresentam pequenas variações, ainda que mínimas, com isso 

podemos observar que as empresas estudadas são voltadas para a preocupação 

ambiental e planejamento do marketing verde e que estão iniciando esse 

planejamento.  

Mesmo as empresas mostrando interesse e a intenção de planejamento 

voltado para a preservação ambiental com intenção de desenvolvimento regional, 

nota-se que as mesma encontram-se em uma etapa inicial ou intermediária nesse 
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processo. As empresas ainda estão totalmente relacionadas ao desenvolvimento de 

suas marcas e preocupadas com o crescimento dos seus negócios e em segundo 

plano pensar no desenvolvimento de planejamento estratégicos voltado para a 

região e para a preservação ambiental, são mais boas intensões do que ações.  

A Matriz de estratégia de marketing verde proposta por GINSBER E BLOM 

(ROCHA; FERREIRA E DA SILVA; 2012) possui dois eixos, um mede a existência 

de segmentos relevantes de consumidores verdes no mercado de atuação da 

empresa e o outro mede o grau de diferenciação ecológica dos produtos na 

empresa. Obtêm-se quatro quadrantes, que identificam diferentes possibilidades de 

adoção de estratégias verdes pelas empresas.  

 

Figura 8 – Matriz de estratégia de marketing verde 

 

 

 

Fonte: adaptado de GINSBER E BLOM (2004, p. 81). 

 

Após analisar as entrevistas com as empresas podemos considerar que a 

empresa 1 se enquadra no verde extremo, pois tem um planejamento totalmente 

ligado e integrado ao planejamento do marketing verde, seus produtos são 

pensados e produzidos a partir de produtos ambientalmente corretos, realizando 
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uma inclusão local da população para a extração da matéria prima, respeitando a 

produção da mesma, obtendo assim produtos sazonais e ambientalmente corretos. 

A empresa 2 se enquadra no verde defensivo, pois se utiliza do marketing verde 

muito mais para ações competitivas de mercado do que um planejamento em longo 

prazo para a preservação e utilização de recursos ambientalmente corretos e a 

inclusão local da mão de obra. A empresa 3 se enquadram no quadrando do verde 

Extremo, pois suas produções ou atuações possuem um planejamento totalmente 

ligado à preservação ambiental da localidade em que atuam, realizando a inclusão 

da mão de obra local.  

Na pesquisa realizada com os gestores das empresas foram formulados e 

apontados alguns eventos que podem relacionar o marketing verde com o 

desenvolvimento da localidade em que as empresas atuam. 

Foram apontados os seguintes eventos: 
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Evento 

1 Inclusão mão de obra local 

2 Humanização da Gestão 

3 Responsabilidade Social 

4 Comportamento e Ações Sustentáveis 

5 Produtos ambientalmente corretos 

6 Implantação de Controle de Perdas 

7 Logística ambientalmente correta 

8 Reposicionamento Estratégico da Marca - Imagem Corporativa 

9 Fornecedores Regionais 

10 Comunicação Interna  

11 Desenvolvimento de produtos menos poluentes 

12 Gestão para preocupação ambiental  

13 Preocupação hidrográfica 

14 Preocupação com as matas ciliares 

15 Preocupação com novas tecnologias  

16 Certificação ISO 14001 

17 Politicas ambientais 

18 Preocupação com a saúde e segurança dos funcionários 

19 Melhoria na qualidade ambiental 

20 Utilização de materiais reciclados 

 

O processo de escolha dos critérios avaliados nas empresas foi realizado 

internamente com os gestores das empresas estudadas. A formulação dos eventos 

foi sugerida pelos mesmos entrevistados, com o pensamento do marketing verde e 

como o marketing verde pode desenvolver as localidades em que as empresas 

estão inseridas. 

Como o modelo foi o mesmo para todas as empresas abordadas, seguem as 

impressões coletadas através de contato direto com os gestores das mesmas. 

Importante ressaltar os valores distribuídos de acordo com a visão dos entrevistados 

em cada uma das tabelas abaixo detalhadas, sem especificação do nome das 

mesmas para melhor controle qualitativo, apontando a probabilidade de cada 

empresa estar implantando o evento do processo de planejamento de marketing 

verde nas empresas.  
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EMPRESA 1 

 

Evento 
Prob.% para a 

empresa 1 

1 Inclusão mão de obra local 10 

2 Humanização da Gestão 10 

3 Responsabilidade Social 10 

4 Comportamento e Ações Sustentáveis 10 

5 Produtos ambientalmente corretos 8 

6 Implantação de Controle de Perdas 9 

7 Logística ambientalmente correta 9 

8 Reposicionamento Estratégico da Marca - Imagem Corporativa 10 

9 Fornecedores Regionais 10 

10 Comunicação Interna  9 

11 Desenvolvimento de produtos menos poluentes 9 

12 Gestão para preocupação ambiental  10 

13 Preocupação hidrográfica 8 

14 Preocupação com as matas ciliares 8 

15 Preocupação com novas tecnologias  10 

16 Certificação ISO 14001 10 

17 Politicas ambientais 9 

18 Preocupação com a saúde e segurança dos funcionários 10 

19 Melhoria na qualidade ambiental 10 

20 Utilização de materiais reciclados 9 

 

Nota –se que a empesa 1 possui uma forte probabilidade de implantar 

ações ambienteis na empresa e uma preocupação grande com fatores que 

possibilitam o desenvolvimento local em que ela está inserida, pois a empresa se 

preocupa com a inclusão social, humanização da gestão e responsabilidade 

social mostrando probabilidade máxima de ser implantada ou já implantados.  
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EMPRESA 2 

 

Evento 
Prob.% para a 

empresa 3 

1 Inclusão mão de obra local 9 

2 Humanização da Gestão 9 

3 Responsabilidade Social 9 

4 Comportamento e Ações Sustentáveis 9 

5 Produtos ambientalmente corretos 6 

6 Implantação de Controle de Perdas 9 

7 Logística ambientalmente correta 6 

8 Reposicionamento Estratégico da Marca - Imagem Corporativa 9 

9 Fornecedores Regionais 9 

10 Comunicação Interna  9 

11 Desenvolvimento de produtos menos poluentes 6 

12 Gestão para preocupação ambiental  10 

13 Preocupação hidrográfica 10 

14 Preocupação com as matas ciliares 10 

15 Preocupação com novas tecnologias  10 

16 Certificação ISO 14001 10 

17 Politicas ambientais 10 

18 Preocupação com a saúde e segurança dos funcionários 10 

19 Melhoria na qualidade ambiental 10 

20 Utilização de materiais reciclados 9 

 

A empesa 2 possui forte indicadores para o marketing verde, pois nota-se 

que preocupa-se intensamente com a Certificação ISO 14001, politicas 

ambientais, preocupais voltados a preservação ambiental e melhorias na questão 

ambiental. 
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EMPRESA 3 

 

Evento 
Prob.% para a 

empresa 5 

1 Inclusão mão de obra local 8 

2 Humanização da Gestão 10 

3 Responsabilidade Social 10 

4 Comportamento e Ações Sustentáveis 10 

5 Produtos ambientalmente corretos 6 

6 Implantação de Controle de Perdas 10 

7 Logística ambientalmente correta 10 

8 Reposicionamento Estratégico da Marca - Imagem Corporativa 10 

9 Fornecedores Regionais 6 

10 Comunicação Interna  10 

11 Desenvolvimento de produtos menos poluentes 5 

12 Gestão para preocupação ambiental  10 

13 Preocupação hidrográfica 10 

14 Preocupação com as matas ciliares 10 

15 Preocupação com novas tecnologias  10 

16 Certificação ISO 14001 10 

17 Politicas ambientais 10 

18 Preocupação com a saúde e segurança dos funcionários 10 

19 Melhoria na qualidade ambiental 10 

20 Utilização de materiais reciclados 9 

 

Nota-se que a empresa 3 está em um ponto onde o planejamento para a 

preservação ambiental e para o desenvolvimento local são fatores importantes 

em seu dia a dia.  
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CONCLUSÕES 
 

O consumidor, na atualidade, altera suas necessidades e desejos, fazendo 

com que o consumismo se torne uma formula de bem-estar e de prazer, observa-se 

que enquanto o homem utiliza da natureza para uma sobrevivência da espécie, a 

natureza consegue se reconstruir. Por outro lado, quanto mais a sociedade utiliza da 

natureza para alcançar além de uma sobrevivência, buscando produtos 

desnecessários, satisfação da posse e a sensação do poder que o consumo traz, a 

natureza tende a sofrer as consequências. A sociedade deve compreender que o 

meio ambiente e o desenvolvimento estão ligados e totalmente vinculados ao bem 

estar do planeta. 

Ao contemplar e entender os cenários ambientais e de desenvolvimento 

regional poderiam dar mais credibilidade a outros aspectos para o desenvolvimento 

regional. Um dos principais resultados do trabalho foi à preocupação das empresas 

com a inclusão de mão de obra local aumentando a preocupação com a inclusão 

social da localidade, fazendo com que esta perceba que a empresa inserida na 

região traz desenvolvimento social e econômico.  

Um dos papeis do marketing verde é a construção de novos conceitos de 

crescimento econômico e de desenvolvimento regional, nota-se que as empresas 

estudadas estão iniciando esse novo conceito de desenvolvimento regional, 

obrigados por uma exigência dos seus consumidores e das novas tendências que o 

mercado está impondo. Os cenários observados e apontados pelos entrevistados 

são um início desse novo conceito e do novo pensamento, não são cenários 

definitivos e complementares no desenvolvimento regional das empresas estudadas, 

mas sim um início. Percebe-se que, os cenários apontados são fundamentados para 

a construção inicial de uma marca forte no mercado, usando o conceito de 

preservação ambiental como conceito principal, e que, mesmo não sendo um ponto 

principal, o desenvolvimento regional, é abordado em segundo plano, pois o primeiro 

é a comunicação de marketing da marca das empresas. 

Nota-se, também, que a preocupação e o planejamento de Marketing verde 

pelas empresas são muito mais voltados a uma fidelização e fortalecimento da 

marca do que propriamente em preservação da localidade e sociedade futura. Os 

cenários propostos pelos gestores apresentam pontos muito mais ligados ao 



90 

 

desenvolvimento e crescimento econômico da empresa do que um pensamento de 

desenvolvimento da região em que as mesmas estão inseridas.  

A partir dos conceitos abordados sobre marketing verde nota-se a existência 

de um cerne comum a todas as abordagens, que é a implementação da variável 

ambiental nas práticas de marketing para desenvolver a imagem da empresa e a 

localidade em que ela está inserida. Ou seja, há uma ligação no processo de 

satisfação dos objetivos das empresas, tanto econômico, como no processo de 

planejamento do marketing verde. 

Os cenários propostos pelos gestores estão ligados ao bom funcionamento do 

meio de produção e distribuição das empresas estudadas. Para a implantação da 

ISO 14001 um importante fator é a comunicação tanto interna como externa. As 

empresas, com relação a este ponto, estão preocupadas com que o publico alvo 

está falando e pensando sobre si mesmas, mas um ponto importante é difundir para 

seus colaboradores e público alvo em potencial a ideia do “consumo verde” ou 

“ecologicamente correto”, a fim de atingir a real proteção do meio ambiente com a 

atuação de uma coletividade que busca o bem-estar do meio ambiente e da região 

em que estão inseridos e convivendo. 

As empresas devem construir estratégias de marketing verde envolvendo o 

conhecimento dos consumidores e sobre as preferências atuais de consumos, fazer 

uma ligação entre produção e consumo, garantindo assim uma produção adequada 

satisfazendo o desejo e necessidade desses consumidores atuais. As estratégias 

também devem ser tomadas levando-se em conta as novas tecnologias e inovação, 

não somente com relação à melhoria de produção e distribuição, mas também 

garantindo o uso de novas tecnologias capazes de produzir o menor impacto 

ambiental possível.  
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