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Resumo  
Este trabalho enfoca programas de Marketing Verde, ou seja, voltados à proteção ao meio 
ambiente como ações de responsabilidade coorporativa . Desenvolvido como Estudo 
exploratório, analisa como fonte de informações os programas de empresas cadastradas 
junto ao INMETRO. Os resultados avaliam o perfil dos programas assumidos e as áreas 
ambientais priorizadas.  
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1. Introdução  
Há diversos enfoques nas  ações de responsabilidade social, dentre elas, as voltadas à 
preservação do meio ambiente como legado às futuras gerações, hoje uma preocupação 
mundial. No Brasil, embora isto ainda ocorra "em um patamar inferior ao de muitos países 
desenvolvidos”, já há indícios evidentes “de mudança contínua desse quadro” (Ramos, 2002), 
pois o país aparece como 11º colocado em ações nesse sentido, em um ranking mundial de 
um estudo chamado de Índice de Sustentabilidade Ambiental 2005, que foi divulgado na 
edição de 02 de fevereiro de 2005 do Boletim Informativo da Fapesp e produzido por 
cientistas das universidades de Colúmbia e Yale, nos Estados Unidos.  

As organizações vêm materializando suas ações de  responsabilidade social  através do  
marketing, área da administração que intermedia as relações da empresa com o mercado, e 
que, quando focado em ações que beneficiam o meio ambiente, recebe a denominação de 
marketing verde. Na verdade, é uma estratégia que pode dar bons resultados, desde que a 
empresa realmente aja de acordo com o que preconiza, em respeito à conservação ambiental, 
que passa a ser uma nova opção de responsabilidade social, pois ajuda na conscientização de 
que a Terra não é uma fonte inesgotável de recursos  

Este trabalho desenvolveu uma pesquisa procurando avaliar dentro de uma amostra de 
empresas certificadas pela ISO 14000, com base em dados contidos no INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), as áreas e os tipos de 
programas financiados por estas empresas. 

2. Responsabilidade Social Corporativa 
Segundo Churchill & Peter (2000) responsabilidade social  é o termo usado para descrever as 
obrigações de uma empresa para com a sociedade. Já para Pride & Ferrel (2000, p. 62) 
“refere-se  às obrigações de uma organização de maximizar seu impacto positivo e de 
minimizar seu impacto negativo na sociedade” e ainda “lida com o efeito total de todas as 
decisões de marketing na sociedade.” 

A responsabilidade social deveria estar intrínseca nas diretrizes das empresas em função da 
capacidade criativa já existente e de recursos financeiros e humanos já disponíveis. Por outro 
lado, as razões que ladeiam esse paradigma não visam somente o bem estar social, mas 
também uma maior lucratividade, já que proporciona uma melhor performance nos negócios. 
De acordo com Spers & Siqueira (2004), “dados do IPEA, publicados no dia 03/11/2000 pela 
Gazeta Mercantil, uma pesquisa feita com as 83 maiores companhias do Brasil” identificou 
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que “65% das multinacionais admitem, sem nenhum tipo de problema, que desenvolvem 
ações sociais para melhorar a imagem da empresa”, percentual que cai para “37% ao se tratar 
de empresa de capital nacional”.  

No Brasil, a valorização da responsabilidade social corporativa conquistou espaço somente na 
década de 90, por meio da ação de organizações não governamentais, institutos de pesquisa e 
empresas sensibilizadas com a questão. Percebe-se então que incorporar a idéia de 
responsabilidade social aos negócios é relativamente recente. Somente após o surgimento de 
novas demandas e maior pressão de mercado, foi que as empresas se viram forçadas a adotar 
medidas mais responsáveis em suas ações, buscando, segundo Pride & Ferrel (2000, p 62) a 
“cidadania de marketing por meio da incorporação de preocupações econômicas, legais, éticas 
e filantrópicas à suas estratégias de marketing.” 

É importante ressaltar a diferença entre filantropia e responsabilidade social.  Filantropia não 
é promoção de vendas e sim uma questão de valores e postura comportamental da 
organização. “A filantropia parte de uma ação individual e voluntária e tem muitos méritos. 
Mas a responsabilidade social vai além de vontades individuais – caminha para tornar-se 
soma de vontades que constitui um consenso, uma obrigação moral e econômica a ligar o 
comportamento de todos os que participam da vida em sociedade” (Valor, 14/06/2000, p. A-
12 apud Melo Neto, 2001, p. 28) A responsabilidade social tem a ver com a consciência social 
e o dever cívico, mas suas ações não são individuais, na visão de Melo Neto (2001, p. 26). A 
prática da responsabilidade social tende a ser uma atitude global, socialmente responsável, 
seja em relação à comunidade, trabalhadores, ou fornecedores, clientes, governo ou meio 
ambiente, e vem obrigando as empresas a repensar a forma de condução de seus negócios, 
pois vem sendo, cada vez mais, fator decisivo de crescimento das organizações.  

3. Evolução da preocupação corporativa com a responsabilidade social ambiental 
A questão ambiental está cada vez mais integrada ao planejamento das empresas. Isso ocorreu 
quando o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), juntamente com a 
ICC (Câmara Internacional de Comércio), percebendo o acúmulo de importantes 
conhecimentos na área ambiental, por parte das indústrias, realizou, no ano de 1984 em 
Versalhes (Paris), e  em 1991 em Roterdam (Holanda), respectivamente, a I e II Conferência 
Mundial da Indústria sobre a Gestão Ambiental (WICEM). Dessas conferências surgiram o 
Programa Produção Mais Limpa, que sugeria o uso de estratégias ambientais preventivas, 
aplicadas a processos, produtos e serviços, com o intento de reduzir riscos para seres humanos 
e o meio ambiente, além de aumentar a eco-eficiência, e a Carta Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável (Castro, 2002), que tem como objetivo “comprometer um 
amplo leque de empresas com a melhoria ambiental”, sem distinção de segmento, por meio da 
adoção de programas de gestão ambiental. 

4. Marketing verde e as áreas de proteção ambiental  
Quando o agir empresarial passou a enfatizar o mercado e basear-se na pesquisa para 
identificação e satisfação das necessidades do cliente, surgiram as filosofias do foco no 
cliente, das quais derivaram as  terminologias marketing de relacionamento e  marketing de 
valor, que visam desenvolver e agregar um valor superior aos produtos e/ou serviços  para o 
cliente, a fim de diferenciá-los e alcançar os objetivos da organização. A adição de valor pode 
se materizalizar via proteção ao meio ambiente, daí o marketing verde,que demonstra a 
consciência ambiental da empresa, já que sua base consiste em atividades de  marketing que 
se destinam a atender aos desejos, por parte dos clientes, de proteção ao ambiente natural. 
Obviamente, em qualquer uma das alternativas de aplicação do   marketing de valor, a 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 3701 
 

empresa busca, por conseqüência, uma melhoria na imagem organizacional, perante seus 
públicos alvos, por assumir ações que sejam importantes para eles. 

Churchill e Peter (op.cit, 2000) definem o marketing de valor como “uma filosofia 
empresarial que se concentra em desenvolver e entregar um valor superior para os clientes 
como modo de alcançar os objetivos da organização”. Já para Pride & Ferrel (2000, p. 66) 
“marketing verde se refere, especificamente, ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, promoção 
e distribuição de produtos que não agridem o ambiente natural.” Segundo estas duas visões, 
podemos distinguir duas estratégias diversas para as empresas: o desenvolvimento de 
produtos “ecologicamente corretos” através do ecodesign ou o investimento em programas de 
conservação ambiental.  O marketing verde surge como forma de agregar valor a produtos e 
serviços cujos consumidores respeitam o meio ambiente e valorizam as empresas que também 
o fazem, adotando programas que zelam pela proteção ao meio ambiente. 

Como exemplos de empresas e programas deste tipo podemos citar  a ‘Latasa’ (Latas de 
Alumínio S.A), que investe em reciclagem de latas de alumínio, coletando 1,5 bilhões de latas 
para reciclagem por ano. Cada tonelada de lata reciclada, implica na redução da extração de 5 
toneladas de bauxita. 

A Renault, outro bom exemplo de responsabilidade social corporativa, trabalha no sistema de 
parceria com empresas de reciclagem, onde os rejeitos podem ser transformados em matéria-
prima ou em produtos para comercialização. “São recicladas, por ano, 30 mil toneladas de 
resíduos, o que equivale a cerca de 95% dos materiais gerados” (Carvalho, 2003). Os 
produtos variam de madeira até blocos de motor. Ainda no caso Renault, “foram recicladas no 
ano de 2002, 2.544 toneladas de madeira e 1.649 toneladas de papel, evitando, dessa forma, a 
derrubada de 32.960 árvores” (Idem). 

Estas, como outras empresas, estão optando por serem socialmente responsáveis a fim de 
aplicar, como estratégia de  marketing, o esforço promocional voltado para a conservação do 
meio ambiente, através do investimento em áreas de proteção ambiental. 

As áreas de proteção ambiental que mais se destacam, segundo levantamento bibliográfico, 
envolvem, dentro do conceito de conservação ambiental , os programas vinculados à 
preservação da mata ciliar, dos recursos renováveis e não renováveis.  

Neste trabalho, especificamente, ressaltam-se, em separado, a proteção ao ar, à água, por 
serem de fundamental importância para a sobrevivência dos seres vivos no planeta; também 
se ressalta a reciclagem de materiais, por ser uma forma bem popularizada de conservação 
ambiental.  

O planejamento, implementação e divulgação desses programas e ações fazem parte do que se 
denomina marketing verde e deve ser feito de modo a contribuir para a melhoria da imagem 
organizacional, e, por conseqüência, atrair maior demanda para os produtos e serviços das 
empresas praticantes. Nas palavras de Hans Jöhr, (apud Fred Tavares, 2000) “o verde é o 
negócio”. 

5. Metodologia da  Pesquisa 
Esta pesquisa utilizou, inicialmente o Estudo Exploratório, que é desenvolvido buscando 
informação em dados secundários. O Estudo Exploratório levanta bases para outras 
investigações, através do Estudo Descritivo, em que se pesquisa, em escala amostral do 
universo investigado, as informações levantadas no Estudo Exploratório [MATTAR (1999), 
MALHOTRA (1999), BOYD  & WESTFALL(1984)]. 
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Na corrente investigação, foram pesquisados programas de responsabilidade socio-ambiental 
de empresas certificadas pela ISO 14000 com credenciamento INMETRO (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Para tanto o  estudo exploratório partiu, 
inicialmente, de uma base de dados virtual, presente no website do INMETRO, fonte de 
informação segura e confiável, acessível somente aos cadastrados com senha de usuário, que 
possui uma listagem de empresas certificadas que utilizam a marca de credenciamento 
INMETRO. A partir desta listagem, que contém cerca de 607 empresas certificadas, 
aproximadamente, foram levantadas as áreas de atuação industrial reconhecidas pelo 
INMETRO, enfocando apenas as localizadas no Estado de São Paulo. A partir deste 
momento, iniciou-se o processo de seleção amostral para o Estudo Descritivo. 

 O Quadro 01 resume o exposto: na coluna 1, a sigla utilizada pelo INMETRO para cada setor 
industrial e a área industrial de atuação que ela representa. Na coluna 2,  o número de  
empresas do Estado de São Paulo listadas por área de atuação, analisadas na coluna 3, sob a 
forma percentual  de participação no universo das empresas industriais que investem em  
respnsabilidade sócio-ambiental e estão cadastradas no INMETRO. A seleção da área de 
atuação que foi pesquisada mais profundamente teve por base a maior participação percentual 
(25,58%) da área no total do universo elencado no Quadro 01. Com esse critério, foi 
selecionada a área DG, onde há maior concentração de empresas (41), onde foram  
investigadas as ações de todas  empresas englobadas nessa área (DG), portanto, a amostra foi 
do tipo não probabilística por conveniência. [MATTAR (1999), MALHOTRA (1999), BOYD 
& WESTFALL(1984)]. 
Quadro 01 - Organizações industriais do estado de São Paulo credenciadas pelo INMETRO - análise % 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Sigla utilizada pelo INMETRO para o setor industrial e a 
área industrial de atuação que ela representa 

Nº de 
unida-des 
de negócio 

%aproximada de 
participação no 
universo das que 
investem em 
responsabilidade 
socio-ambiental 

DH – Indústria de Transformação – Artigos de Borracha 
e de Plástico 

13 7,55 

DE – Indústria de Transformação – Celulose, Papel, 
Papelão e Prod.; Edição e Impressão 

06 3,48 

DF – Indústria de Transformação – Coque, Refinados de 
Petróleo e Combustível Nuclear 

04 2,32 

DM – Indústria de Transformação – Equipamento de 
transporte 

25 14,53 

DD – Indústria de Transformação – Madeira, Cortiça e 
seus Produtos 

00 0,0 

DK – Indústria de Transformação – Máquinas e 
Equipamentos não específicos 

10 5,81 

DJ – Indústria de Transformação – Metais de Base e 
Produtos Metálicos 

30 17,44 

DN – Indústria de Transformação – Outros 03 1,74 

DI – Indústria de Transformação – Produtos Minerais 
não Metálicos – Outros 

 

01 

 

0,58 

DG – Indústria de Transformação – Química de Base,   

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.inmetro.com.br/
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Produtos Químicos, e Fibras Sintéticas e Artificiais 41 25,58 

DB – Indústria de Transformação – Têxteis 02 1,16 

DC – Indústria de Transformação – Couro e Produtos de 
Couro (Exceto Vestuário) 

00 0,0 

DL – Indústria de Transformação – Eletrônica e Ótica 19 11,04 

DA – Indústria de Transformação – Produtos 
Alimentícios, Alimentos, Bebidas e Fumo 

13 7,55 

CB – Indústria de Extração – (Exceto Produtos 
Energéticos) 

02 1,16 

CA – Indústria de Extração – Extração de Produtos 
Energéticos 

00 0,0 

TOTAL 172 100 
Fonte: Compilação realizada pelas autoras, a partir de dados do Website do INMETRO: www.inmetro.gov.br; 
acesso em 17/10/2004 

A partir do acesso ao endereço virtual das quarenta e uma  empresas selecionadas,  foi 
realizada a análise do perfil dos investimentos em responsabilidade socio-ambiental, através 
da criação de categorias, perfil dos programas e áreas de proteção e/ou preservação do meio 
ambiente.  

6. Resultados da pesquisa 
Os resultados da pesquisa de empresas cadastradas junto ao INMETRO são apresentados na 
forma quantitativa, através de Quadros de análise, seguidos de análise qualitativa, precedidos 
da informação procurada. 

 

6.1 Áreas De Proteção Ambiental Priorizadas  
O Quadro 02 indica a área de proteção ambiental priorizada pelas empresas certificadas que 
assumiram o compromisso de desenvolver projetos e/ou programas, como forma de 
responsabilidade social, para cuidar, preservar e conservar o meio ambiente. 
Quadro 02 - Áreas de proteção ambiental, priorizadas por empresas certificadas 

Áreas de Proteção: Bibliografia Áreas de Proteção: 

Bibliografia Freqüência Porcentagem 

Conservação ambiental 15 32 

Ar 12 25,50 

Água 12 25,50 

Reciclagem e Outras 08 17 

TOTAL 47 100 

Fonte: www.inmetro.com.br, acessado em 22/12/2004 

Da análise do Quadro 2, percebe-se que cerca de  um terço (32%)dos investimentos é voltado 
à conservação ambiental, englobando as áreas de florestas, mata ciliar, mata Atlântica. A 
justificativa de ressaltar os programas voltados à proteção do ar e da água, confirma-se com 
os resultados obtidos no Quadro 02, acima: mais da metade dos programas de proteção 
ambiental adotados pelas empresas  do setor industrial DG credenciadas pelo INMETRO;  
juntos, o ar e a água detém mais da metade dos investimentos do marketing verde. As demais 
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áreas, como por exemplo a reciclagem de materiais, representam, entre outros itens de 
investimento, 17% da frequência. 

6.2 Perfil Dos Programas De Marketing Verde Mais Utilizados Por Empresas 
Certificadas 
A seguir, no Quadro 03, está o perfil dos programas de marketing verde mais utilizados pelas 
empresas certificadas e credanciadas pelo INMETRO, visando promover a imagem 
empresarial em relação à responsabilidade social, atuando nas áreas da educação, do social, 
financiando pesquisas, entre outras ações. Um programa de marketing é a forma de 
materialização do tipo de marketing adotado por uma organização. Assim, um programa de 
marketing verde pode ser  implementado por ações de cunho social, educacional, etc., 
conforme mostrado a seguir, no Quadro 03.  
Quadro 03 – Perfil dos programas de marketing verde mais utilizados pelas empresas certificadas 

Programas mais adotados pelas empresas 
pesquisadas 

Categoria de Programas  

Freqüência Porcentagem 

Educacional  15 32 

Social 12 25,50 

Científico 11 23,50 

Outros 09 19 

TOTAL 47 100 

Fonte: www.inmetro.com.br, acessado em 22/12/2004 

De acordo com levantamento feito a partir do site do INMETRO, percebe-se que mais de 50% 
dos investimentos são materializados em programas educacionais e sociais:   a educação 
ambiental tem surgido como principal investimento em programas de apoio ao meio 
ambiente, aparecendo com 32% de frequência, sendo seguida pelo programa de apoio de 
caráter social, com 25,50%, que diz respeito às ações diretamente ligadas à comunidade. Em 
seguida, com 23,50% de frequência, vem o apoio a programas de pesquisa científica, o que 
representa um investimento no fomento de estudos na área ambiental. Os demais programas, 
como por exemplo programas de conscientização ambiental, surgem com 19% de frequência. 

7. Conclusões 
Percebe-se que o marketing verde vem sendo realmente utilizado como forma de construção 
de imagem socialmente responsável por empresas do setor industrial.  

As organizações vêm adotando programas de cunho social, científico, educacional, entre 
outros, voltados para proteção de áreas como o ar, água, reciclagem de materiais como forma 
de preservação ambiental, e a própria conservação de matas, florestas, mananciais, enfim, do 
meio ambiente como um todo para a construção dessa imagem.  

Apesar de o estudo não contemplar a abordagem dos instrumentos do esforço promocional 
dos quais as empresas praticantes do marketing verde podem lançar mão para divulgar suas 
ações e posicionar-se como empresas com responsabilidade social corporativa voltada para o 
meio ambiente, este trabalho apresenta um leque de opções para continuidade, como por 
exemplo a investigação da metodologia utilizada por tais organizações visando obter 
vantagem competitiva com a adoção do marketing verde como filosofia de gestão, ou ainda 
quais as áreas de proteção e qual categoria as indústrias dos cenários siderúgico e metalúrgico 
mais investem, na busca dessa vantagem. 

http://www.inmetro.com.br/
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