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"Na natureza nada se cria nada se perde, 

tudo se transforma". (Lavoisier) 

"0 homem vem a terra para uma 

permanencia muito curta, para um fim 

que ele mesmo ignora, embora, as vezes, 

julgue sabe-lo". (Albert Einstein) 

"Assim que voce pensar que sabe como sao 
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Sociedade dos Poetas Mortos) 
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1 INTRODUCAO 

Os problemas ambientais sao urn risco para a humanidade e o mundo. A 

medida que fauna e flora vao sendo destruidas os problemas vao se agravando e 

aumentando. Desmatamentos desenfreados, polui98o da agua, uso inadequado de 

energia, pesticidas, agrot6xicos, "produ«;ao" de lixo. 

Grandes empresas e industrias sao responsaveis pela degrada«;ao do meio 

ambiente, ao lan«;ar detritos nos rios, fuma«;a ao ar, porem, o homem nao esta isento 

desta culpa, pois com seu lixo urbana, mau uso de pesticidas em planta«;oes, 

tambem polui aguas, terras e ar. 

Eliminar por C()mpleto a degrada«;ao do meio ambiente, pode ser ate motive 
___ , -··· ---·--------·-·--·-----. ·-

de J:>iada. mas o que se espera, pelo menos, e que a destrui«;ao seja minimizada 
--~ 

mantendo-a num nlvel compativel com os objetivos e necessidades da sociedade, 

que empresas e pessoas pensem o que pode ser feito em Iongo prazo visando a 

preserva«;ao dos recursos naturais. 

Hoje as empresas podem tornar-se "amigas" do meio ambiente. Existem 

meios para isso, como uso de tecnologias limpas, preserva98o da fauna e flora, 

desenvolvimento sustentavel. Partindo do pressuposto que os consumidores 

comprarao e utilizarao os produtos dessas empresas, indiretamente tambem se 

tornarao "amigos" do meio ambiente. 

0 marketing ambiental envolve todo esse processo da empresa em torn~r-se 

ecologicamente correta ate a sua comunica98o e repasse do produto ao cliente. 

1.1 APRESENTACAO 

/A finalidade deste trabalho e investigar o comportamento do consumidor, em 
' 

rela«;ao a~ produtos ecologicamente corretos oferecidos no mercado, com 

realiza98o de pesquisa quantitativa de campo .. 0 publico-alva pesquisado envolve 

homens e mulheres de 18 a 60 anos, residentes em Curitiba e Regiao Metropolitana, 

que tenham o habito ou nao de fazer suas compras (uso pessoallpresentes) ou as 

compras da casa. 
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As informa96es obtidas dessa pesquisa de campo permitirao avaliar esse 

comportamento, sabendo por exemplo, como o consumidor ve esse produto no 

mercado. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

A presente monografia tern como objetivo geral, verificar se os consumidores 

estao adquirindo produtos e ou observando se as empresas que os fabricam nao 

agridem o meio ambiente. 

Alguns dos atributos ecol6gicos facilmente percebiveis nos produtos sao: 

embalagens reciclaveis, produtos biodegradaveis, que nao prejudicam a camada de 

Ozonio, . produtos n~turais, produtos sem pesticidas, produtos organicos, produtos 

que nao sao testados em animais, produtos nao-poluentes e mesmo produtos que 

sejam confeccionados de materia-prima ja reciclada. 

Para verifica9ao das empresas, percebe-se por exemplo, se elas utilizam 

tecnologia limpa, usando adequadamente recursos como agua, energia, meios de 

transports, programas de preserva98o da fauna e flora. 

1.3 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

0 objetivo especffico desta monografia e descobrir atraves de pesquisa se o 

homem esta fazendo a sua parte perante o meio ambiente, ou seja, dando 

importfmcia aos produtos e empresas "ecol6gicas" do mercado, em seus processos 

de compra. 

Atraves deste objetivo foram geradas algumas hip6teses, a saber: 

• Hip6tese 1 - As pessoas estao consumindo produtos com atributos 

ecol6gicos? 

• Hip6tese 2- As pessoas dao importancia a asses produtos e se nao dao, 

porque? 

• Hip6tese 3 - Qual a op101ao das pessoas em rela98o aos produtos com 

atributos "ecol6gicos" oferecidos no mercado? 

• Hip6tese 4- Qual o perfil dessas pessoas? 
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• Hip6tese 5 - Os produtos oferecidos com atributos "ecol6gicos" tern mesma 

qualidade ou qualidade superior aos demais? 

• Hip6tese 6 - As pessoas dao preferemcia a produtos de empresas que utilizam 

tecnologia limpa e uso eficiente de agua e energia? 

• Hip6tese 7- 0 pre9o desses produtos influi na escolha? 

As respostas para estas hip6teses poderao ser encontradas no item 

Apresenta9ao dos Resultados da Pesquisa de Campo e Conclusoes e 

Recomenda96es desta monografia. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A degrada98o ambiental esta causando serios problemas ambientais, como: 

eleva98o da temperatura, desmatamentos, perfura9ao da camada de Ozonio, chuva 

acida, polui98o do ar, polui98o da agua, lixo t6xico, detritos s61idos, contamina980 

por pesticidas, erosoes do solo. 

Existem varias empresas que estao procurando se adequar de forma 

responsavel, causando nenhum, ou pelo menos pouco dano ao meio ambiente. lsso 

por que estao percebendo que alguem ·tern que come98r a restabelecer a ordem, 

alem de perceberem que isso tambem gera oportunidades serias de neg6cios. 

Por isso que a presente monografia tern como tema .o marketing ambiental, e 

necessaria saber ate que ponto os consumidores estao interessados em defender a 

natureza atraves do que consomem. 

1.5 RESTRICCES A PROPOSTA 

Muitas pessoas nao acreditam que o marketing ambiental seja coisa 

realmente seria. Ja existem outras pesquisas a respeito do tema e normalmente as 

resultados nao sao os esperados, isso por que nao aprende-se desde cedo a cuidar 

do meio ambiente. 

E normal ver crian9as e mesmo adultos por exemplo, jogando seus lixos (de 

balas, chocolates, pirulitos, fraldas, garrafas de cerveja) para fora da janela de 

onibus/carros/caminhoes. Se desde pequenas, as pessoas aprendessem a respeitar 



4 

o meio ambients, e fizessem o minima para ajudar o mundo hoje nao estaria com 

tantos problemas ambientais. Mas o erro tambem e dos governantes que poderiam 

exigir com legislayc5es severas meios alternatives que nao gerassem poluic;8o e 

contaminac;ao. Assim como da sociedade, que deveria ser mais critica em relagao 

ao que consomem (tern pessoas que nao ligam de comprar palmito de produtores 

clandestinos, que devastam as matas e tern pessoas que ate nao acreditam que urn 

dia ira faltar agua). 

Alem dessas dificuldades que as pessoas nao querem ver, outra, seria a falta 

de livros atualizados em portugues sabre o tema. 

1.6 METODOLOGIA 

Para composigao desta pesquisa, primeiramente, foi feito urn levantamento 

dos livros que fariam parte da bibliografia. Em seguida foi iniciada leitura para a 

revisao te6rica empirica, onde consta o tema: marketing, comportamento do 
' 

consumidor, segmentac;ao de mercado, mix de marketing e marketing ambiental. 

Os temas marketing, segmentac;8o e comportamento do consumidor foram 
/ 

introduzidos para dar base ao marketing ambiental. 

Foram realiiadas tambem pesquisas SQbre marketing ambiental em sites da 

internet. Este -recurso foi utilizado par que _apresenta informagoes atualizadas a 

respeito. 

Alem desses levantamentos de dados, foi preparado urn questionario 

(anexo 01 ), previamente elaborado, estruturado, nao disfargado - com perguntas 

fechadas, perguntas com multipla escolha e semi-abertas, dicotomicas e com escala 

de cinco pontos. 

Para efeito deste estudo foi estipulada uma amostra de 100 pessoas. Foi 

realizado urn pre-teste com 10% da amostra, para verificac;8o da aplicabilidade do 

mesmo e assim sanar as duvidas existentes. Como nao houve duvidas e o 

preenchimento estava correto, foram aplicadas as outras pesquisas. 

Todos os questionarios foram auto-preenchiveis. Dos 100 aplicados 

(a maioria realizado no mes de maio e alguns no inicio de junho), 47 foram atraves 

da internet e 53 atraves de questionario impressa. 
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2 REVISAO TEORICA EMPiRICA 

2.1 Defini~ao de Marketing 

0 marketing e resultado de outras ciencias como: sociologia, psicologia, 

matematica, antropologia, estatistica, filosofia, entre outras. Seu objetivo e conhecer 

o comportamento das pessoas e assim atender e satisfazer os desejos de cada 

urn a. 

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 03), marketing e definido "como urn 

processo administrative e social pelo qual indivfduos e grupos obtem o que 

necessitam e desejam, por meio da criagao, oferta e troca de produtos e valor com 

os outros". 

Percebe-se com essa defini9ao que o marketing esta alem de propagandas e 

vendas, por exemplo quando da tentativa dos profissionais de marketing de manter 

clientes atuais e de conquistar novas clientes para a empresa, no cumprimento das 

atividades como: melhoria dos produtos, qualidade em seus chamarizes, estudos 

dos resultados das vendas (verificando o que vendeu mais, onde, com qual pre9o, 

etc.). 

Alem dessas atividades e importante para esses profissionais entenderem 

alguns conceitos a respeito de marketing, como: necessidades, desejos e demanda. 

• Necessidades - Refere-se as necessidades humanas como: alimenta9ao, 

vestuario, abrigo e seguran98; bens e afeto; individuais de conhecimento e 

auto-expressao. 

• Desejos - Podem ser compreendidos pelos moldes e manias da sociedade, 

por exemplo uma crian9a tern sede, mas que beber Coca-Cola, ao inves de 

agua. 

• Demanda - E 0 desejo seguido da possibilidade ou nao da pessoa poder 

pagar par alga. 

Para atender aos clientes atraves dessas defini96es e necessaria que sejam 

ofertados produtos ou servi9os. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 04), salientam que "urn produto e qualquer coisa 

que possa ser oferecida a urn mercado para satisfazer uma necessidade ou urn 
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desejo ... Na verdade, qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade pode ser 

chamada de produto". 

Neste caso subentendesse que servi~s - bens intangiveis, experi£mcias, 

pessoas, lugares, organiza¢es, informa96es e ideias tambem sao consideradas 

produtos. E atraves desses "produtos" ofertados que se buscara valor para o cliente, 

a sua satisfa98o e qualidade. 

Uma pessoa que perceba ser importante para uma empresa, que esta sendo 

satisfeita e, que alem de tudo obtem qualidade no que precisa, certamente se 

tornara urn comprador fiel a empresa. 

Para que efetivamente seja compreendido o conceito de mercado e 

imprescindfvel entender 0 que e troca, transa96es e relacionamento. 

"A troca e o ato de obter de alguem urn objeto desejado oferecendo alguma 

coisa em troca. A transa9ao consiste na troca de calores entre duas partes: uma 

parte da X para outra parte e obtem Y em troca" (Kotler e Armstrong, p. 07). 

No caso dos relacionamentos o profissional de marketing deve entende-lo de 

forma a gerar liga96es de Iongo prazo entre as partes interessadas como: clientes, 

fornecedores e distribuidores. Como resultado, a empresa obtera seu "marketing 

Network'' - rede de marketing. 

Agora sim pode-se definir mercado, "que e o conjunto de compradores atuais 

e potenciais de urn produto. Esses compradores compartilham de urn desejo ou de 

uma necessidade especifica que pode ser satisfeita por meio de trocas e 

relacionamento. Assim, o tamanho de urn mercado depende do numero de pessoas 

que apresentam a necessidade, tern recursos para fazer uma troca e estao 

dispostas a oferecer esses recursos em troca daquilo que desejam" (Kotler e 

Armstrong, p. 08). 

2.2 Administra~ao de marketing 

A administra98o de marketing e todo o esfor9o realizado pelas empresas e 

profissionais de marketing para criar valor para seus clientes e tambem no alcance 

de seus objetivos. Nesses esfor~s estao incluidos: gera9ao de pianos e estrategias 
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de marketing, entendimento dos clientes e do mercado, o desenvolvimento do 

composto de marketing e controle das atividades de marketing. 

Existem cindo orientac;c5es das quais as empresas podem guiar suas 

atividades de marketing, a saber: orientac;ao para a produc;8o, orientac;fio para o 

produto, orientac;ao para as vendas, orientac;ao para o marketing e orientac;ao de 

marketing societal. 

2.2.1 Orientac;ao para a produc;ao 

Neste caso as empresas entendendo que os consumidores estao 

interessados em produtos de facil acesso e consideravelmente baratos, produzirao 

cada vez mais visando baixar seus prec;os e atender ao maior numero de pontos de 

venda possiveis (ex. canetas Bic). 

Nesta orientac;ao pode ser percebido que nao ha grande preocupac;8o por 

parte das empresas em atender as necessidades e desejos de seus clientes, de 

forma segmentada, individualizada. 

2.2.2 Orientac;fio para o produto 

Neste caso as empresas sabem que os consumidores dao seria importancia a 
qualidade, desempenho e beneficios dos produtos. Entao procuram inovar, 

modernizar, aperfeic;oar seus produtos. 

Porem esse tipo de orientac;Bo pode eagar as empresas (ex. se a Bic nao 

produzisse canetas de melhores qualidades, certamente perderia muitos clientes). 

2.2.3 Orientac;ao para as vendas 

As organizac;c5es neste caso entendem que os clientes por si s6 nao 

comprarao os produtos ofertados da empresa, empreendendo esforc;os indutivos a 
compra. (ex. vendedores de enciclopedias, televendas de cartc5es de credito, 

seguros). 
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Esse tipo de orienta9ao pode fazer com que esses clientes que foram 

persuadidos, tornem-se propagandistas negativos da empresa. 

2.2.4 Orienta9ao para o marketing 

Diferente da orienta98o para as vendas, que olha de dentro da empresa para 

fora, a orienta9ao para o marketing olha de fora da empresa para dentro, estando 

atenta as necessidades e desejos dos clientes, a concorrencia e tambem obtendo 

lucros para a empresa. 

2.2.5 Orienta98o para o marketing societal 

Para Kotler (2000, p. 47) esta orienta98o "sustenta que a tarefa da 

organiza9ao e determinar as necessidades, desejos e os interesses dos mercados

alvo e fornecer as satisfa9oes desejadas mais eficaz e eficazmente do que a 

concorrencia, de uma maneira que preserve ou melhore o bern estar do consumidor 

e da sociedade". Como exemplo pode-se destacar as lanchonetes Dr. Feel Good e 

Jungle Juice, onde sao servidos sucos e sandufches naturais, ricos em fibras e 

vitaminas, que fazem bern ao corpo e a mente e, de maneira indireta a sociedade, 

pois cultiva a tendencia saudavel. 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

0 comportamento do consumidor refere-se ao estudo pelo qual indivfduos ou 

grupos selecionam, compram, utilizam e descartam produtos, servi9os, ideias ou 

experiencias para satisfazerem necessidades ou desejos (Solomon, 2002, p.24). 
4

' 

Segundo a hierarquia das Necessidades do Psic61ogo Abraham Maslow, os 

consumidores devem atender as suas necessidades seguindo esta sequencia 

apresentada: fisiol6gicas (agua, sono, alimento), seguran9a (sensa9ao de 

seguran9a, abrigo, prote9ao), associagao (amor, amizade, aceita9ao pelos outros), 

necessidades do ego (prestigio, status, realiza~o), auto realiza98o (autosatisfa98o, 

experiencia enriquecedora). 
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Muitos profissionais de marketing estao descobrindo que nao 

necessariamente essa hierarquia deve ser seguida, uma vez que alguns servi<;os 

mostram que se pode atender a todas as necessidades da hierarquia de uma s6 

vez, ou mesmo pular alguma frase/ degrau. 

Na decisao de compra alguns papeis serao desempenhados seja pelo 

individuo ou grupo, sao eles: 0 papel de lniciador (pessoa que propoe a ideia ou 

necessidade), o papel de Vigia (pessoa que conduz pesquisa de informa<;oes e que 

passa essas informa<;oes ao grupo), o papel de lnfluenciador (pessoa que influencia 

no resultado da decisao), o papel de Comprador (quem realmente efetua a compra) 

eo papel de Usuario (quem utiliza o produto). 

Alguns passos tambem serao seguidos quando o consumidor perceber que 

quer fazer uma compra como o reconhecimento do problema (necessidade/ desejo 

percebido), busca de informa<;oes (pesquisa intema ou extema), avalia<;ao de 

alternativas (alternativas disponlveis), escolha do produto (elimina alternativas 

deficientes), resultado (compra). Outros passos podem ser seguidos ap6s a compra 

efetiva, como por exemplo, a avalia<;ao p6s-consumo e descarte e mesmo a 

recompra. 

0 campo do comportamento do consumidor e amplo e dessa forma pode ser 

influenciado por varios fatores como: os situacionais (comportamental ou 

perceptive), os psicol6gicos (motiva<;ao, percep<;ao, aprendizagem, crencas e 

atitudes), os pessoais (idade, estilos de ciclo de vida, ocupa<;ao, condi<;Bo 

economica, estilos de vida, personalidades, auto-conceito), os sociais (grupos de 

referencia, familia, papeis e status) e os culturais (culturas, subculturas e classe 

social). 

Os profissionais dispostos a obter sucesso devem compreender muito bern 

todo o processo de compra do consumidor, assim como os fatores que influenciam 

seu comportamento, para entao saber diferencia-los de forma a realizar 

segmenta<;oes, criando novas visoes de mercado, posicionando corretamente urn 

produto, comunicando atributos de urn produto, desenvolvendo estrategias globais, 

colocando questoes sociais e pollticas para enfim conquistar esses consumidores e 

fideliza-los. 
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2.4 SEGMENTACAO DE MERCADO 

Para que as empresas possam direcionar seus produtos aos clientes certos e 

importante que elas saibam identificar o perfil dos seus consumidores que tern 

desejos e necessidades (Jnicas sendo dessa forma "mercados separados". Mesmo 

assim pode-se identificar dentre asses - grupos com mesmos gostos e afinidades. 

Uma forma para se conseguir isso e atraves da segmentagao de mercado. 

Sabe-se por exemplo que meninos e meninas tern gostos diferentes em 

relagao aos seus brinquedos, por serem de sexos diferentes. Assim como para 

homens e mulheres em relagao a compra de carros. Os homens muitas vezes 

procuram status enquanto as mulheres procuram beneficios. 

Normalmente esse tipo de dado e conseguido atraves de realizagao de 

pesquisas de mercado, born sensa, tendencias, conhecimento do mercado. 

Juntando os resultados das pesquisas realizadas e as variaveis da segmentayao a 

empresa certamente conseguira direcionar seus produtos as pessoas certas, 

conseguindo tambem se posicionar diante o mercado. 

A seguir serao apresentadas bases que possibilitam aos profissionais de 

marketing segmentar o mercado consumidor: 

• Variaveis geograficas - a segmentagao pode se feita por diferentes areas 

geograficas como: pafses, estados, regioes, cidades, bairros. 

• Variaveis demograficas- neste caso a segmentagao e realizada por idade, 

tamanho da familia, ciclo de vida da familia, sexo, rendimento, ocupayao, nfvel 

de instrugao, religiao, raga, geragao, nacionalidade, classe social. 

• Variaveis psicograficas - os grupos de compradores sao segmentados palos 

estilos de vida, personalidades e valores. 

Se os profissionais de marketing acompanharem o comportamento dos 

consumidores, verao que existem outras variaveis possfveis de segmentayao, a 

saber: 

• Ocasioes - como viagens de ferias, datas comemorativas. 

• Beneficios - neste caso os compradores podem ser classificados em relayao 

aos diferentes beneffcios que buscam em seus produtos, exemplo: quando 

buscam economia ou procuram adquirir urn produto pelo seu sabor. 
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• Status de usuario - o mercado pode ser segmentado identificando-se os 

usuarios potenciais, ex-usuarios, usuarios iniciantes, usuarios regulares. 

• Taxa de uso- a segmenta98o pode ser efetuada em pequenos, medios e 

grandes usuarios de urn produto. 

• Status de lea/dade - neste caso a segmentac;ao pode ser realizada de acordo 

com a fidelidade do cliente, exemplo: consumidores de marcas de cigarro, de 

refrigerantes, marcas de sapato, vinhos. 

2.5 MIX DE MARKETING OU COMPOSTO DE MARKETING 

Em busca de respostas para seus clientes os profissionais de marketing 

visam planejar seu proprio mix de marketing "definido como urn conjunto de 

ferramentas de marketing taticas e controlaveis - produto, prec;o, prac;a, promoc;ao -

que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja do mercado-alvo. (Kotler 

e Armstrong, p. 07)". 

Esses profissionais visam a cria98o de valor aos seus clientes e, como 

consequ€mcia o aumento da demanda por seus produtos. 

Para entender melhor as ferramentas taticas que o autor acima refere-se, 

sera visto uma a uma, a seguir: 

• Produto (ou servic;o) - e o que uma empresa cria, produz, desenvolve ou 

informa, dispoe conforme a demanda do mercado. 

• Prac;a (ou ponto de distribuic;ao)- e toda estrutura que se relaciona com os 

canais de distribui98o e logfstica que viabilizam a entrega ou aquisic;ao do 

produto ao cliente. 

• Pret;o - e o valor atribufdo a urn produto ou servic;o de uma empresa. 

• Promoc;ao - e o esforc;o realizado pela empresa para comunicar e divulgar a 

existencia de seus produtos, utilizando a mfdia. 

A figura abaixo exemplifica melhor o mix e, tambem conhecido, "4 P's" que as 

empresas podem formular para adequar as suas estrategias de marketing. 



PRODUTOS 

Variedade de 
produtos 

Qualidade 

Design 

Caracterfsticas 

Nome da Marca 

Embalagem 

Tamanhos 

Servic;;os 

Garantias 

Devoluc;;oes 

MIX DE MARKETING I 

PRE CO PROMOCAO 

Prec;;o de lista Promoc;;ao de 
vend as 

Descontos Publicidade 

Prazo de 
Forc;;a de Vendas pagamento 

Concessoes Relac;;Oes publicas 

Condic;;Oes de 
Marketing direto 

financiamento 

PRACA 

Can a is 

Cobertura 

Variedades 

Locais 

Estoque 

Transporte 

12 

Fonte: Kotler, Philip. Administra~ao de Marketing, 2000, p. 37. 

A partir de urn m1x bern estruturado e voltado aos clientes, as empresas 

conseguirao chamar a atengao para sua marca. Conseguindo possivelmente 

transferir superioridade de valor ao cliente, ganhando dessa forma vantagem 

competitiva. 

2.6 MARKETING AMBIENTAL 

E necessaria mostrar os riscos ecol6gicos que o mundo esta sofrendo devido 

a poluiyao antes de entrar no termo marketing ambiental. Serao citados alguns dos 

principais e maiores problemas surgidos ao Iongo desses anos. 

• Elevar;ao da temperatura - ou tam bern conhecido como "efeito estufa", 

causado devido ao acumulo de gases na atmosfera, principalmente o di6xido 

de carbono. Esse gas impede que outros gases que estao pr6ximos da terra 

se dissipem. Como prejuizo tem-se a elevayao da temperatura do planeta, 

que consequentemente faz as geleiras polares se derreterem aumentando o 
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nfvel dos oceanos, que podem gerar possfveis inundac;oes em costas mais 

baixas. 

• Desmatamento - Os desmatamentos desenfreados e a destrui<;ao das 

florestas, principalmente as tropicais, fazem com que aqueles gases citados 

acima nao sejam absorvidos. 

• Perfurac;ao da camada de Ozonio - Aqueles gases nocivos perfuram -

penetrando e dessa forma reduzindo - a camada gasosa da atmosfera 

superior que tern a func;ao de proteger a terra dos raios solares mais 

agressivos. 

• Chuva acida- devido as partrculas de polui<;ao que sobem da Terra e se 

combinam com a luz do sol, ocorre a condensac;ao formando a chuva, neve ou 

granizo, s6 que com alto teor t6xico, que quando voltam a Terra contaminam 

rios, lagos e oceanos, matando peixes, plantas e outros animais. 

• Poluic;ao do ar - resultado da queima de combustiveis, em sua maior parte 

causada por usinas eletricas, chamines de fabricas, carros e fornos a lenha. 

• Poluic;ao da agua - Normalmente causada pelo escoamento ou infiltra<;ao de 

produtos qufmicos diretamente no sistema de abastecimento de agua, ou 

mesmo indiretamente nos mananciais subterraneos. 0 aumento das fabricas, 

uso inadequado de produtos quimicos nas produc;oes agrlcolas e aclimulo de 

dejetos humanos tornam a polui<;ao da agua num enorme perigo. 

• Uxo t6xico - ocorre quando produtos qulmicos perigosos sao descarregados, 

quando escoam ou vazam ou mesmo quando sao enterrados em aterros 

pr6ximos as fontes de abastecimento de agua para consumo humano. 

• Detritos s6/idos - refugos e reslduos acumulados por uma familia por 

exemplo, e que nao possa ser reciclado de maneira economica. 

• Pesticidas - quando usados de forma imprudente nas safras podem 

prejudicar a vida selvagem e humana causando serios problemas. 

• Erosao do solo- ocorre quando o solo e superutilizado de forma que nao 

consiga fazer crescer vegeta<;ao, quando e limpo para uso agricola ou 

construc;oes ou ainda devido ao desgaste pelo vento. 

Partindo desses e outros problemas e riscos ecol6gicos e que os 

empreendedores podem gerar oportunidades de neg6cios que conciliem vida 
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humana e meio ambiente. Por isso a necessidade de explanar sabre marketing 

ambiental. 

2.6.1 Definic;ao 

0 marketing ambiental ou marketing verde ou ainda marketing 

ecologicamente correto visa o comprometimento com o meio ambiente quando 

executadas as atividades de marketing destinadas em atender aos desejos dos 

clientes. 

As organizac;oes que praticam o marketing verde tentam assegurar que seus 

produtos sejam bans para o ambiente ou pelo menos, causem pouco ou nenhum 

dana a ele (Churchill e Peter, 2003, p. 45). 

Kotler e Armstrong (2203, p.545) enfatizam marketing verde como: 

"desenvolvimento de produtos ecologicamente mais seguros, embalagens 

reciclaveis e biodegradaveis, melhor controle da poluiyao e utilizac;ao mais eficiente 

da energia em suas operac;oes". 

Algumas empresas buscam atender a responsabilidade com o meio ambiente 

apenas para estarem de acordo com as regulamentac;oes exigidas por lei, nao 

percebendo a grande oportunidade em atender aos desejos dos consumidores que 

estao cada vez mais preocupados com o ambiente em que vivem e que deixarao 

para a nova gerayao. 

Mas ha tambem aquelas empresas que estao preocupadas e, a cada dia 

procuram priorizar suas polfticas ambientais e tambem oferecer opc;oes verdes para 

seus consumidores, por exemplo: Mc'Donald's, Xerox, Coca-Cola, 3M, Kodak, 

Ripasa, Chamex, Carrefour (anexo 02). 

2.6.2 Adotando o Marketing Verde 

Nao e tao facil para uma empresa utilizar o conceito marketing verde, pais 

isso nao e apenas uma questao de amor a natureza. As empresas que quiserem 

tornar-se "verdes" devem no mfnimo seguir os 3 R's do gerenciamento de resfduos 

em seus processos produtivos, conscientizarem empregados e colaboradores a 
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respeito e, tambem por exemplo, racionalizar o uso de agua, energia, meios de 

transports comunicando todo esse esforc;o aos clientes. 

Os 3 R's- reduc;Bo, reutilizac;Bo e reciclagem - referem-se respectivamente a: 

reduzir o desperdicio; reutilizar sempre que for possivel; transformac;Bo de urn 

residua de maneira que este possa ter novas utilizac;oes. 

Ao adotarem o marketing verde as empresas colocam-se a frente do mercado 

tornando-se estrategicamente competitivas e tambem atendendo as suas pr6prias 

necessidades, gerando urn desenvolvimento sustentavel. 

2.6.3 Comunicac;ao de Marketing Verde 

As empresas (inclusive algumas daquelas citadas acima) devem empenhar 

seus esforc;os na comunicac;ao do marketing verde para atingir o segmento de 

consumidores "verdes" e captar clientes potenciais, mostrando as vantagens, 

divulgando o que elas estao fazendo em prol do meio ambiente, seja nos processos 

produtivos ou em algum atributo do produto, ou ainda nas prestac;oes dos servic;os. 

Utilizando metas estrategicas ( conforme a tabela abaixo) especlficas para 

comunicar, informar, criar avaliac;oes, as empresas encontrarao o meio mais eficaz e 

eficiente para transmitir sua mensagem. 

META ESTRATEGICA 

Criar consciencia 

Formar imagens positivas 

ldentificar posslveis clientes 

Formar relacionamento do canal 

Reter clientes 

DESCRICAO 

lnformar o publico sobre produtos, marcas, lojas ou 
organizac;oes. 

Criar na mente das pessoas avaliac;Oes positivas sobre 
produtos, marcas, lojas ou organizac;Oes. 

Descobrir nomes, enderec;os e posslveis necessidades 
de compradores potenciais 

Aumentar a cooperat;ao entre membros do canal 

Criar valor para os clientes, satisfazer seus desejos e 
necessidades e conquistar sua lealdade 

Fonte: Churchill e Peter, 2003, p. 447. 
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As empresas podem por exemplo dispor de frases informativas em seus 

produtos, catalogos, propagandas, para chamar atenc;Bo dos consumidores e 

tambem incentiva-los a participarem do processo, como por exemplo: 

Esta embalagem e reciclavel - isso quer dizer que ... ; 

Nosso produto nao contem produtos quimicos que prejudicam a saude eo 

meio ambiente; 

Nossa empresa participa de programas de reflorestamento; 

- Ajude a manter a cidade limpa. Nao jogue lixo no chao; 

Este produto pode ser reciclado; 

Fique sabendo: o vidro jogado na natureza, leva mais de 4 mil anos para se 

decompor, por isso colabore com a natureza, separe o lixo que nao e lixo!; 

Alimentos organicos (Nao contem agrot6xico ); 

Confeccionado com papel reciclado. 

2.6.4 Produtos Ecologicamente Corretos 

Como vista anteriormente existem empresas que sao consideradas "verdes" 

por trabalharem com gestao de programas ambientais em seus processos e por 

fabricarem produtos considerados verdes, por seus atributos como: reciclaveis, 

biodegradaveis, que nao agridem a natureza, seguros para a camada de Ozonio, 

nao-poluentes, sem pesticidas ou agrot6xicos, produtos naturais. 

Esses produtos/servic;os podem ser: 

Livros, cadernos, cadernetas - confeccionados com papel reciclado; 

Produtos organicos/ hidroponicos- que nao contem agrot6xicos; 

Papeis, roupas e acess6rios - fabricados com materias primas sustentaveis; 

Produtos desenvolvidos sem o uso de CFC (Ciorofluorcarbono- que destr6i a 

camada de Ozonio); 

Produtos cosmeticos que nao sejam testados em animais; 

Tijolo que nao provoca desmatamento - pois contem uma parte de cimento e 

sete partes de terra arenosa e e prensado I nao sendo queimado para secar; 

Refrigerador de ar que gasta pouca energia e nao destr6i a camada de 

ozonio - 0 equipamento funciona por evaporac;Bo de agua; 
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Produtos artesanais (como por exemplo bolsas confeccionadas com Ionas 

vel has de malotes cedidos por entidades, como bancos ); 

Ecoturismo - onde hoteis/pousadas tornam-se - inteiros - nao-fumantes, 

usam tecidos e materiais produzidos sem alvejantes nem corantes t6xicos, as 

mobilias sao de madeiras provenientes dos reflorestamentos, a circulayao do 

ar e esquematizada de forma a ventilar ar puro em todo o hotel, alem de 

decorayao com itens reciclados. 

Sao varias as opc;oes ja disponiveis no mercado (algumas curiosidades 

verdes podem ser conferidas no Anexo 03 desta monografia). As empresas tendo 

conhecimento disso deviam ser mais "agressivas" em suas campanhas e estrategias 

de marketing, pois o homem s6 precisa ser educado para isso. Urn dia mesmo sem 

querer, as pessoas serao obrigadas a respeitar a natureza, comeyando pelo que 

consomem. 
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3 APRESENTACAO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Conforms os graficos (1, 2 e 3) abaixo, percebe-se que das 100 entrevistas 

59% correspondem a mulheres e 41% homens. A faixa etaria que obteve maior 

destaque foi 21 a 30 anos com 51% e em segundo Iugar, com 28%, 18 a 20 anos. A 

escolaridade dos respondentes ficou entre nivel media, 42% e p6s-gradua~ao 35%. 

Grafico 1 - Variavel Sexo 

Sexo dos Pesquisados 

Masculino 
41% 

Grafico 2 - Variavel ldade · 

Feminino 
59% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

ldade dos Pesquisados 

3% 4% 

51% 

b1] 18 a 20 anos 

CJ 21 a 30 anos 

QJ 31 a 40 anos 

QJ 41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

Fonte: Pesquisa de Campo '¥(P;)" 



Grafico 3 - Variavel Escolaridade 

Escolaridade dos Pesquisados 

5% 

42% 

18% 

fJ Ensino Fundamental 

0 Ensino Media 

Ensino Superior 

~ P6s Graduagao 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Os graficos ( 4 e 5) a baixo demonstram que os pesquisados tern como 

principal ocupa~ao apenas o trabalho, com 45% e em segundo Iugar o estudo e o 

trabalho, com 36°k. E a maioria dos respondentes e solteira, com 68°k1 do total das 

entrevistas. 

Grafico 4- Variavel Ocupa~ao 

Ocupa~ao dos Pesquisados 

2% 1% 

QJ Estudante 

Q1 Estuda e trabalha 

0 Apenas trabalha 

6ll Desempregado( a) 

lhlJ Aposentado( a) 

c: Aposentado(a) mas 
trabalha 

Fonte: Pesquisa de Campo 



Grafico 5- Variavel Estado Civil 

Estado Civil dos Pesquisados 

!.QJ Casados( as) 

o Solteiros(as) 

Ci Separados(as) 

1£1 Viuvos( as) 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Os graficos (6 e 7) abaixo, mostram que as rendas de ate R$ 500,00 e, 

R$ 501,00 a R$ 1.000,00, tiveram urn empate tecnico, ficando com 31% e 30%, 

respectivamente. Os tres habitos de lazer mais frequentes entre os pesquisados 

foram: Ouvir musica (72 pessoas), assistir TV (59 pessoas) e sair com os amigos (56 

pessoas). Alguns habitos tiveram uma classifica9ao muito proxima da 38 escolhida: 

cinema, shopping, internet/computador, a leitura, com uma media de 53 pessoas. 

Grafico 6 - Variavel Renda 

Renda dos Pesquisados 

11% 

30% 

% 

QI ate R$ soo,oo 
rgJ De R$ 501 ,00 a R$ 1.000,00 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

!!] De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

[11 Acima de R$ 3.001 ,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Grafico 7 - Variavel Lazer 

Habitos de Lazer dos Pesquisados 

80 

70 

60 
en cu 50 0 en 
en 

40 CD a. 
CD 30 "C 

z 20 

10 

0 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Conforms o grafico 8 abaixo, verifica-se que 85% da amostra correspondem a 

pessoas que tern par habito fazer suas compras ou as compras da casa e 15°/o 

correspondem a pessoas que nao realizam suas compras. 

Grafico 8 - Variavel Habito de Compra 

Habito de Compra dos Pesquisados 

Q Fazem suas compras 

gJ Nao fazem suas compras 

Fonte: Pesquisa de Campo 



22 

Ate o grafico 8 acima, foi considerada toda a amostra pesquisada, ou seja, 

1 00 pessoas. A partir da linha abaixo serao consideradas apenas as 85 pessoas que 

responderam que fazem suas compras. 

0 grafico de frequencia de compra abaixo aponta que 31 % das pessoas as 

realizam pelo menos 2 vezes por mes e 26% mais que 4 vezes por mes. 

Grafico 9 - Variavel Frequencia de Compra 

Frequencia de Compras ao Mes 

14% 

rJl 1 vez 

o 2vezes 

J 3vezes 

b] 4vezes 

ldl mais que 4 vezes 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Segundo os graficos ( 1 0 e 11 ) a seguir, as pessoas normal mente nao 

verificam se os produtos sao "amigos" do meio ambients, sendo 71%. Entretanto 

consideram con:-to caracterfsticas importantes nos produtos: nao poluente (15°k), 

reciclavel (12%,), produto natural (11 %), biodegradavel (9%) e nao prejudicial a 
camada de Ozonic (9%). 

Em seguida, na questao onde pedia-se para o respondents considerar a 

caracteristica importante ao COMPRAR urn produto, eles marcaram suas 

preferencias nao atentando para a opgao - nenhuma das opgoes - que realmente 

deveria ter sido rnarcada neste caso. 

Algumas hip6teses foram levantadas para isso: 

Os respondentes nao tinham uma nogao clara de produto "amigo" do meio 

ambients na questao 11 do questionario? ( anexo 01) 
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Os respondentes nao perceberam que havia uma liga9ao da questao 13 com 

a 11? 

Ou ainda nao reconhecem que aquelas caracteristicas para os produtos, na 

questao 13, correspondem a produtos "amigos" do meio ambiente? 

Devido essa observa9ao, para efeito deste resultado, nao sera considerada a 

questao 13 para essas pessoas. 

Grafico 10 - Variavel Produtos "Amigos" do Meio Ambiente 

Habito de verificar se os produtos sao "amigos" do 
meio ambiente 

1m Pessoas que verificam 

0 Pessoas que nao verificam 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Grafico 11 - Variavel Caracteristicas lmportantes nos Produtos 

Caracteristicas Consideradas lmportantes pelas Pessoas que Nao 
Verificam os Produtos "Verdes" em Suas Compras 

6% 3% 15% 

8% 

7% 5% 

[] Nao-poluente 

[] Reciclavel 

:~; Biodegradavel 

12% Ql Prod. natural 

QJ Org~nico 

G! Sem pesticidas 

Ql Prod. Reflorestamento 

[] Reto rnavel 

CiJ M at erial reciclado 

Ci N prej. Cam .. Ozo nio 

QJ N e test. em animais 

~ Uso efic. agua e energia 

[J Nenhuma das o pgo es 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Para as pessoas que marcaram observar os produtos "amigos" do meio 

ambiente (29% ), as caracteristicas importantes nos produtos, conforme grafico 12 

abaixo, foram: nao poluente (14%), reciclavel (13%), material reciclado (11°k), 

biodegradavel ( 1 0% ), produto natural e retornavel (9% ). E das caracteristicas 

importantes ao COMPRAR urn produto, conforme grafico 13, abaixo, sao: nao 

poluente e reciclavel (13%), biodegradavel (11%), produto naturale nao prejudicial a 

camada de Ozonic (9%) e material reciclado e retornavel (8%). 

Grafico 12- Variavel Caracteristicas lmportantes nos Produtos 

Carateristicas Consideradas lmportantes pelas Pessoas que 
Observam os Produtos "'Verdes" em Suas Com pras 

3% 4% 0% 14% 0 Nao-po luente 

QJ Reciclavel 

~; Biodegradavel 

Ql Prod. natural 

ldl 0rganico 

L1 Sem pesticidas 

QJ Prod. Reflorestarnento 

o Retornavel 

QJ Mat erial reciclado 

[J N prej. Cam. Ozo nio 

;;IJ N e test. em anima is 

QJ Uso efic. agua e energia 

o Nenhuma das opyoes 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Grafico 13 - Variavel Caracteristicas lmportantes ao Comprar 

8% 

Carateristicas lmportantes ao COMPRARProdutos 

3% 6% 1% 13% 

6% 

1% 

o Nao-po luente 

Ql Reciclavel 

c Biodegradavel 

Q! Prod. natural 

G Orgi'mico 

CJ Sem pesticidas 

QJ Prod. Reflorestamento 

o Retornavel 

01 M aterial reciclado 

r:J N prej. Cam. Ozonio 

i:Ji N e test. em animais 

t:U Usa efic. agua e energia 

o Nenhuma das o pi.{O es 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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A partir da proxima linha, sera considerada novamente a amostra total da 

pesquisa, ou seja 1 00 pessoas. 

Para avaliar a importancia dada a produtos "amigos" do meio ambiente foi 

proposta uma escala de importancia sendo ela: extremamente importante, muito 

importante, de alguma importancia, pouco importante, totalmente sem importancia. A 

maioria dos respondentes, com 42°/0 e 35% consideram esses produtos muito 

importantes e extremamente importantes, respectivamente, conforme dados do 

grafico 14 abaixo. 

Grafico 14 - Variavel lmportancia 

% 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

lmportancia Dada aos Produtos Ecologicamente Corretos 

Extremamente Muito 
importante importante 

De alguma 
importancia 

Pouco Totalmente sem 
importante importancia 

Escala de lmportancia 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Para aval iar a questao prego (saber se as pessoas acham os produtos 

"amigos" do meio ambients mais caros que os demais), foi utilizada uma escala de 5 

pontes, sendo ela: certamente sim, provavelmente sim, indiferente, provavelmente 

nao e certamente nao. Entao 46% dos respondentes optaram por provavelmente 

sim - eles acham que esses produtos sao mais cares e, 34°/0 estao indiferentes a 

esta questao. 
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Grafico 15 - Variavel Pre~o 

Produtos "amigos" do Meio Ambiente sao mais caros? 
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Fonte: Pesquisa de Campo 

Utilizando a rnesrna escala para resposta, perguntou-se aos respondentes se 

eles pagariarn rnais care per urn produto que nao oferecesse riscos ao rneio 

ambiente. 0 resultado foi que 51% das pessoas pesquisadas, pagariarn rnais care 

per urn produto arnbientalrnente correto e, 49% ficararn divididas entre as outras 

escalas. 

Perguntou-se tarnbern se eles dariarn preferencia a produtos "arnigos" do 

rneio arnbiente case esses fossern rnais baratos. A resposta foi extrernarnente 

positiva: 58% responderarn certarnente sirn e 32% provavelrnente sirn. 

Ao perguntar sobre qualidade (saber se as pessoas acharn os produtos 

ecologicarnente corretos de rnelhor qualidade que os dernais), obteve-se de 

resposta: 41% provavelrnente sirn, 29% certarnente sirn e 26% indiferentes. 

Os graficos (16, 17 e 18) a seguir, dernonstrarn essas observac;oes de prec;o, 

preferencia e qualidade. 
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Grafico 17 - Variavel Preferencia 
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Grafico 18- Variavel Qualidade 
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4 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 perfil dos respondentes ficou classificado como: homens e mulheres de 18 

a 30 anos, com escolaridade variando de ensino media e p6s-graduagao, que 

trabalham e, estudam e trabalham;- sao em sua maioria solteiros, com rencta 
,--

variando de ate R$ 500,00 e, R$ 501 ,00 a R$ 1.000,00, que tern como habitos de 

lazer: ouvir musica, assistir TV e sair com amigos. , 

Dos 1 00 respond~ntes, os que possuem o habito de fazer compras, as fazem 

com uma frequencia de 2 vezes por mes e mais que 4 vezes por mes. Porem nao 

tern o habito de verificar se os produtos sao ·:amigos" do meio ambiente mesmo 

considerando-os importantes. 

Seis pessoas responderam nao considerar importante esses produtos, 

quando perguntou-se o porque, tres responderam como falta de habito, urn, que isso 

ainda nao fazia parte dos seus valores e, as outras nao justificaram a resposta. 

As pesquisas revelam tambem que as pessoas provavelmente consideram 

mais caros esses prodljtos, mas estariam dispost~s a pagar urn pouco mais por eles 

e, se esses produtos com atributos ecol6gicos fossem mais baratos, com certeza 

seriam consumidos em massa, uma vez que quase 1 00% da amostra respondeu 

positivamente a essa pergunta. 

Uma parte da tabulagao mostrou que existem pessoas observando os 

atributos "verdes"- em suas compras, apesar de ser uma quantidade discreta. Ja 

existem pessoas comegando a dar valor ao meio ambiente atraves do que 

consomem, principalmente para pr()dutos com as caracteristicas: nao poluente, 

reciclavel, biodegradavel, produto natural, nao prejudicial a camada de Ozonio, 

material reciclado e retomavel. 

Mas mesmo assim como respos!c:~ ao objetivo especffico desta monografia, 

fica comprovado que OS produtos e empresas com atributos ecol6gicos nao 

influenciam o consumidor, ainda, em seu processo de compra e tao p9uco as 
/ 

pessoas optam por produtos ecologicamente corretos em suas compras. 
' '- ~ 

Por estes motivos expostos acima, e que o marketing ambiental pode-se 

tamar urn grande fator ,de influencia, o marketing pode despertar o interesse e 

desejo nas pessoas. Se as empresas comegassem a projetar seus produtos de 
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forma ambiental, divulgando, educando, informando (principalmente em mfdias como 

TV e radio - que como mostra esta pesquisa, sao os habitos de lazer mais 

frequentes entre as pessoas) atraindo segmentos para o consumo, os habitos 

poderiam se torna_r mais salJdaveis, melhorando assim a qualidade de vida, o meio 

ambiente e certamente o mercado. 

Por isso a presente monografia e recomendada como base para outros 

estudos visando o comportamento do consumidor e o marketing ambiental que 

demonstra ser ljma grande oportunidade de ne_g6cio. 
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ANEX001 

0 presente questionario faz parte da realiza9ao de pesquisa academica, requisite 

para conclusao do Curso de Especializa9ao em Marketing Empresarial, da UFPR 

1)Nome: __________________________________________________ __ 

2) Sexo: 

1( ) Feminine 2( ) Masculine 

3) Qual sua faixa etaria? 

1 ( ) de 18 a 20 a nos 

2( ) de 21 a 30 anos 

3( ) de 31 a 40 anos 

4( ) de 41 a 50 anos 

s( ) de 51 a 60 anos 

4) Qual a sua escolaridade? (considerar completo, incompleto ou cursando). 

1( ) Ensino fundamental 

2( ) Ensino medio 

3( ) Ensino superior 

4( ) P6s gradua9ao 

5) Qual sua ocupa~ao no momenta? 

1 ( ) Estudante 

2( ) Estuda e trabalha 

3( ) Apenas trabalha 

4( ) Esta desempregado(a) 

s( ) E aposentado( a) 

6( ) E aposentado(a), mas trabalha. 

6) Qual seu estado civil? 

1( ) Casado(a) 2( ) Solteiro(a) 3( ) Separado(a) 4( ) Viuvo(a) 



7) Qual sua renda media mensal? 

1( ) ate R$ 5oo,oo 

2( ) de R$ 501,00 a 1.000,00 

3( ) de R$ 1.001,00 a 2.000,00 

4( ) de R$ 2.001,00 a 3.000,00 

5( ) acima de R$ 3.001,00 

8) Marque abaixo seu(s) habito(s) de lazer mais frequente(s). 

1 

4 

7 

Cinema 

Shopping 

Ouvir musica 

Praticar esportes 

AssistirTV 

Barzinho{s) 

2 

5 

8 

11 

14 

17 

Teatro 3 

Restaurante 6 

Sair com os amigos 9 

Vi ajar 12 

lr a parques 15 

Sair para dan9C!r 18 

Museu 

Ler 

Caminhar 

Acampar 

Fazer compras 

Computador/ internet 

10 

13 

16 

19 VIdeo Game Outros: ----------------

9) Voce tern o habito de fazer suas compras (ex. uso pessoal, presentes) ou 

fazer as compras da casa? 

1( ) Sim 2( ) Nao 

~ Prezado(a) respondente, caso tenha respondido SIM. por favor, continue 

respondendo as perguntas abaixo, em sequencia. 

~ Caso tenha respondido NAO. porfavor, pule para a questao 14 ate a 18. 

1 0) Com que frequencia voce faz suas compras ou as compras da casa? 

1 ( ) Uma vez por mes 

2( ) Duas vezes por mes 

3( ) Tres vezes por mes 

4( ) Quatro vezes por mes 

s( ) Mais que quatro vezes por mes 



11) Quando esta fazendo suas compras ou as compras da casa, voce tern o 

habito de verificar se o produto e "amigo" do meio ambiente? 

1( ) Sim 2( ) Nao 

12) Marque abaixo a(s) caracteristica(s) que voce considera importante 

encontrar num produto. 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

Nao-poluente 

Biodegradavel 

Organico 

Produto de reflorestamento 

Feito com material reciclado 

Nao e testado em animais 

Nenhuma das opgoes 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Reciclavel 

Produto natural 

Sem pesticida 

Retornavel 

Nao prejudica a camada de OzOnio 

Uso eficiente de agua e energia 

13) Marque abaixo a(s) caracteristica(s) que voce considera importante ao 

COMPRAR urn produto. 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

Nao-poluente 

Biodegradavel 

Organico 

Produto de reflorestamento 

Feito com material reciclado 

Nao e testado em animais 

Nenhuma das opgoes 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Reciclavel 

Produto natural 

Sem pesticida 

Retornavel 

Nao prejudica a camada de OzOnio 

Uso eficiente de agua e energia 

14) Que importancia voce da aos produtos que sao "amigos" do meio 

ambiente? (Marque com um X, uma (mica op~ao). 

Extrema mente 
importante 

Muito importante 

2 ___ _ 

De alguma 
importancia 
3 ___ _ 

Pouco 
importante 

4 ___ _ 

Totalmente sem 
importancia 
5 ___ _ 

~ Prezado respondente, caso tenha respondido POUCO IMPORTANTE au 

TOTALMENTE SEM IMPORTANCIA. par favor, conte-nos o porque? 



15) Voce acha que os produtos "amigos" do meio ambiente sao mais caros 

que os demais? 

Certamente Sim Provavelmente 
Sim 

2 ___ _ 

lndiferente 

3 ___ _ 

Provavelmente 
Nao 

4 ___ _ 

Certamente Nao 

5 ___ _ 

16) Voce pagaria urn pre~o acima da media por urn produto que nao 

oferecesse danos ao meio ambiente? 

Certamente Sim 

1 ___ _ 

Provavelmente 
Sim 

2 ___ _ 

lndiferente 

3 ___ _ 

Provavelmente 
Nao 

4 ___ _ 

Certamente Nao 

5 ___ _ 

17) Voce daria preferencia a urn produto "amigo" do meio ambiente caso esse 

tivesse o mesmo pre~o que os demais? 

Certamente Sim 

1 ___ _ 

Provavelmente 
Sim 

2 ___ _ 

lndiferente 

3 ___ _ 

Provavelmente 
Nao 

4 ___ _ 

Certamente Nao 

5 ___ _ 

18) Voce acha que produtos que nao agridem o meio ambiente tern a mesma 

qualidade ou qualidade superior aos demais? 

Certamente Sim 

1 ___ _ 

Provavelmente 
Sim 

2 ___ _ 

lndiferente 

3 ___ _ 

Provavelmente 
Nao 

4 ___ _ 

Certamente Nao 

5 ___ _ 

0 sr(a) poderia nos deixar seu telefone, caso haja necessidade de confirmar as 

informagoes? 

TeL: ____________ _ 

Muito obrigada pela colaboraqao! 



ANEX002 

MC'DONALD'S 

0 Mc'Donald's da urn born exemplo de marketing verde. A empresa 

costumava comprar o xarope da Coca-Cola em sacos plasticos embalados em 

caixas de papelao, mas agora ele e entregue do mesmo modo que a gasolina: 

bombeado de caminhoes-tanque diretamente para os barris de armazenagem dos 

restaurantes. Essa mudanga economizou 31 milhoes de quilogramas de embalagens 

por ano. Todos os guardanapos sacolas e toalhas de bandejas dos restaurantes 

Mc'Donald's sao fabricados com papel reciclado, o mesmo acontecendo com as 

bandejas para carregar capos de bebida e ate mesmo a papelaria usada na sede. 

Para uma empresa do porte do Mc'Donald's, mesmo pequenas mudangas 

podem fazer uma grande diferenga. Por exemplo com a redugao de apenas 20 por 

cento no peso dos canudinhos, a empresa economiza 500 mil quilogramas de 

reslduos por ano. 

Alem de transformar seus pr6prios produtos em "verdes", o Mc'Donald's 

compra materiais reciclados para construir ou remodelar seus restaurantes e 

desafia seus fornecedores a utilizar produtos reciclados. 

Fonte: (Kotler e Armstrong, 2003, p. 546). 

XEROX 

A Xerox agora recondiciona suas maquinas copiadoras e as comercializa 

como "trabalhadoras experientes" sob names como "Ecoseries", "Renaissance" e 

"Green Line". 

Fonte: (Kotler e Armstrong, 2003, p. 547). 

3M 

Em 1975, a 3M emitiu a sua Polftica Corporativa de Meio Ambiente que tern 

abrangencia em todas as localidades onde atua e possui validade ate hoje. 

Esta polftica declara que: 



A 3M continuara a reconhecer e exercer a sua responsabilidade para: 

• Solucionar as seus problemas de poluigao ambiental e conservagao. 

• Prevenir a poluigao na fonte onde e quando passive!. 

• Desenvolver produtos que tenham o minima efeito no ambiente. 

• Conservar as recursos naturais atraves do usa da reciclagem e outros 

metodos apropriados. 

• Assegurar que suas instalagoes e produtos estejam de acordo e suportem 

todos as regulamentos das agencias ambientais. 

• Assistir, sempre que passive!, as agencias governamentais e outras 

organizagoes oficiais engajadas em atividades ambientais. 

• Para alcangar estes objetivos a 3M utiliza modernos equipamentos para 

eliminagao de poluentes e mantem uma rigida politica de reduyao de perdas. 

Desta forma a 3M desenvolveu metas ambientais que se comprometem com a 

redugao de energia utilizada, de perdas na fonte e de residues par quilo de 

produto, alem de desenvolver projetos sociais como "3M Preserve o Meio par 

lnteiro". 

Este programa de conscientizagao ecol6gica dedica-se a educagao sabre o 

meio ambiente e em 2003 envolveu mais de 20 mil pessoas, entre alunos, 

professores e coordenadores das cidades de Sumare, ltapetininga, Ribeirao Preto e 

Bonfim Paulista, todas no Estado de Sao Paulo. Praticas como conservar as 

recursos naturais, reciclar o lixo e prevenir a poluigao das aguas, sao abordadas ao 

Iongo dos nove meses de durayao do projeto, que e realizado ha 14 anos. 

A postura de preservagao comeyou com o Programa 3P - Prevengao de 

Poluigao se Paga, que desde a sua implantayao, ja evitou a emissao de mais de 770 

milhoes de quilos de poluiyao no mundo. As tres unidades fabris executam tambem 

urn trabalho de protegao ambiental visando, sempre que possfvel, a redugao de 

emissao de residuos na fonte e quando nao, recicla-los. Hoje, 70% dos resfduos 

industriais sao reciclados. 0 reconhecimento a todo esse trabalho e conferido 

atraves do SIG- Sistema de Gestao lntegrado, que reune as sistemas de Gestao 

Ambienta/180 14001, de Qualidade Q8/1809000 e de Saude e 8eguranga 888800. 

Fonte: http:l/internationa/.3m.comlintvbr/sobre_ 3mllinks.jhtml?link=ambiente 



KODAK BRASILEIRA CONQUISTA ISO 14001 

A Kodak Brasileira recebeu a certifica9ao ISO 14001 - Norma de Gestao 

Ambiental - em 3 de fevereiro de 1999, ap6s auditoria realizada em seu complexo 

industrial, localizado em Sao Jose dos Campos- SP. Em 17 de dezembro de 1999 a 

unidade de Manaus foi recomendada para certifica9ao na mesma norma. 

Os auditores do Bureau Veritas Quality Institute (BVQI), realizaram uma 

avalia9ao completa da gestao ambiental voltada a manufatura, e fizeram men9ao 

especial aos programas de treinamento destinados aos funcionarios da fabrica, 

programas de housekeeping, reduyao de residuos na fonte, e o trabalho de equipe. 

A auditoria na unidade de Sao Jose dos Campos contou ainda com a participa9ao 

de tecnicos da CETESB, 6rgao ambiental do Estado de Sao Paulo. 

Os trabalhos para obtenyao do ISO 14001 iniciaram-se no final de 1997, com 

a forma9ao de urn grupo diretor de meio-ambiente, responsavel pela implanta9ao da 

norma em todas as areas do complexo industrial. Ap6s definir as diretrizes para 

adequa9ao dos processes aos parametres estabelecidos pela ISO 14001 , o grupo 

desenvolveu urn treinamento direcionado a toda a equipe da Kodak. 

A necessidade da correta disposiyao final dos residues das unidades de 

Manaus e Sao Jose dos Campos, demandou em parcerias com coletores 

especfficos, visando a atender aos rigorosos padroes impastos pela Kodak em 

relagao a protegao ambiental, exigindo ainda destas empresas o respective 

licenciamento fornecido pelo 6rgao ambiental local. 

"A meta foi conscientizar os funcionarios e contratados sabre a importancia de 

suas a9oes dentro e fora da empresa, no que diz respeito a preservayao do meio

ambiente", explica Gerald Greene, Presidente da Kodak, revelando que a companhia 

estara investindo cerca de US$ 1 milhao ate o ano 2000 para completar as etapas 

previstas neste processo. 

Os principais beneficios obtidos com a implementa~ao da ISO 14001 foram: 

• Reduyao de custo por meio da eliminayao de desperdicios 

• Conservayao de agua e energia eletrica 



• Conscientiza9Bo Ambiental de nossos empregados e colaboradores de 

empresas contratadas 

• Reduc;:ao da quantidade de residues remetidos a aterros sanitarios atraves da 

implanta9Bo de urn programa de Coleta Seletiva com enfoque nos 3 R's 

(reduzir, reutilizar, reciclar) 

Redu~ao dos Riscos 

• Transforma98o da Brigada de incendio em Brigada de lncendio e Emergencia 

Qui mica 

• Enfase em ac;Qes preventivas ao inves de ac;Qes corretivas 

• lnvestigac;:ao e monitoramento de areas potenciais de riscos ambientais 

• Avaliac;:ao previa quanta a possiveis impactos ambientais de novas projetos, 

produtos, processes e materias primas 

Melhoria Organizacional 

• Sistema de gerenciamento ambiental por area com coordenac;:ao local 

• lntegrac;:ao da qualidade ambientaf a gestao de produtividade e qualidade 

• Atualizac;:ao continua da legislat;ao ambiental (federal, estadual e municipal), 

atraves de urn sistema informatizado, possibilitando o imediato 

reconhecimento de novas requisites 

• Maior evidencia do esforyo administrative no sentido do cumprimento da 

Politica Ambiental 

• Melhoria de nossa rela98o com 6rgaos ambientais 

• Envolvimento de fomecedores e clientes em trabalhos de preservac;:ao 

ambiental 

• Participa98o da comunidade vizinha nos assuntos ambientais da empresa 

atraves de urn conselho com representantes de ambas as partes 

• lmplantac;:ao de urn Programa de Educa~o Ambiental voltado para alunos 

das escolas de 1 o e 2o graus e comunidade vizinha, incluindo vis ita as 

instalac;:oes destinadas a controle ambiental e areas produtivas. 



Com esta conquista a Kodak comprova seu compromisso em oferecer sempre 

produtos da mais alta qualidade e agora comprovadamente em conformidade com 

as mais rigidas normas ambientais. 

Fonte: (wwwbr.kodak.com/BR/pVkodakBrasileira/protMeioAmbienteAeiso14001.shtml) 

SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL DA COCA-COLA 

"Devemos conduzir nosso neg6cio de forma a proteger, preservar e melhorar 

o meio ambiente". 

Esse e o principia basico do Sistema de Gestao Ambiental da Coca-Cola, 

chamado eKOsystem, que transforma essa norma em ayao e conduz nossos 

neg6cios para a excelencia na gestao do nosso desempenho ambiental. 

A responsabilidade pela gestao ambiental e prioridade maxima para a Coca

Cola, que em 1997 criou o eKOsystem visando consolidar aquelas que ja eram 

praticas da Companhia, como o gerenciamento de resfduos s6/idos (atraves de 

programas de reciclagem), tratamento de efluentes industriais, controle de emissao 

de gases da frota automotiva, uso racional da agua e da energia e proteqao da 

camada de ozonio, entre outras medidas de prevem;ao. Ou seja, efetivar agoes 

essenciais ao desempenho de uma industria ecoeficiente. 

Reafirmando as responsabilidades ambientais da Coca-Cola - e de seus 

parceiros comerciais, o eKOsystem esta fundamentado em cinco politicas: 

• Compromisso com a lideranc;a 

• Cumprir e exceder os requisitos 

• Minimizar o impacto, maximizar as oportunidades 

• Responsabilidade 

• Cidadania Empresarial 

Gada uma dessas polfticas e amparada por requisitos e procedimentos 

especfficos que regem suas operac;oes diarias. 

0 Sistema da Qualidade da Coca-Cola (SQCC) engloba o eKOsystem e a 

gestao da seguranc;a e prevenc;ao de acidentes. Trata-se de urn modelo que alinha a 

atuac;ao da Companhia no mundo inteiro. As diretrizes globais se desdobram em 

uma serie de pollticas e padroes que orientam o desenvolvimento de programas e 

atividades, adaptados a realidade local e a legislac;ao, nas divisoes da Coca-Cola e 



seus fabricantes em cada pais. Todas essas ac;oes sao auferidas por auditorias 

peri6dicas. 

Ao seguir as diretrizes do SQCC e do eKOsystem, os fabricantes nao s6 

reafirmam que a responsabilidade ambiental e uma prioridade maxima e faz parte da 

cultura da empresa, como tambem otimizam os custos de suas atividades 

operacionais, ao gerar economia de recursos - energia, agua, embalagens etc. Ou 

seja, ha a incorpora<;ao do amplo conceito de ecoeficiencia, definido pelo Conselho 

Mundial de Desenvolvimento Sustentavel como "a produgao de bens e servigos a 

pregos competitivos, que tragam satisfagao e qualidade de vida ao consumidor, ao 

mesmo tempo em que reduz a geragao de poluentes e o uso de recursos, 

considerando todo o seu ciclo de vida, a um nfve/ que seja no minima o que se 

estima ser suportado pela Terra". 

A Coca-Cola vern obtendo, em toda a cadeia produtiva, economia de 

recursos, recupera<;ao de insumos, diminuic;ao das perdas e atribui<;ao de maior 

valor agregado ao processo. E, dessa forma, a Companhia tambem exerce e 

promove a cidadania, controlando a poluic;ao e colaborando para a preservagao do 

meio ambiente, gerando empregos e apoiando instituic;oes e projetos sociais nas 

comunidades onde atua. 

Enfim, a Coca-Cola acredita na celebre frase de Lavoisier, de que "na 

natureza nada se perde, tudo se transforma". E essa transforma<;ao - social, 

economica e cultural - que a Coca-Cola, como empresa cidada, viabiliza atraves de 

seus programas de gerenciamento ambiental. 

Fonte: www.cocacolabrasil. com.brl empresa/meioambientelmeioambiente. asp 

RIP ASA 

A Ripasa SIA Celulose e Papel, Unidade Embu, empresa de media porte 

fabricante de papelcartao, na busca constante de sua evolugao, assegura que esta 

comprometida em: 

1. Promover o desenvolvimento sustentavel, protegendo o meio ambiente 

atraves da prevengao da poluigao, administrando os impactos ambientais de 



forma a torna-los compativeis com a preserva98o das condic;oes necessarias 

a vida; 

2. Atender a legislac;ao ambiental vigente aplicavel e demais requisites 

subscritos pela organiza98o; 

3. Promover a melhoria continua em meio ambiente atraves de sistema de 

gestao estruturado que controla e avalia as atividades, produtos e servic;os, 

bern como estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais; 

4. Garantir transparencia nas atividades e ac;oes da empresa, disponibilizando 

as partes interessadas informac;Qes sabre seu desempenho em meio 

ambiente; 

5. Praticar a reciclagem de materiais celul6sicos e o reuso das aguas do 

processo produtivo, contribuindo com a redu98o dos impactos ambientais 

atraves do uso racional dos recursos naturais: minimizando areas necessarias 

para reflorestamento e reduzindo captac;ao dos recursos hfdricos. 

E. responsabilidade da alta dire98o promover o sensa de responsabilidade e 

disciplina no emprego desta polftica por todos da organizac;ao. 
Fonte: http:llwww.ripax.eom.br/aripasa.cfm?cg=EBXPoliticaEmbu 

CHAMEX (INTERNATIONAL PAPER) 

A protec;ao do meio ambiente foi institucionalizada pela International Paper 

como parte de sua missao. 0 gerenciamento responsavel dos recursos naturais e 

urn de seus princfpios de excelencia. 

Visando a efetividade desses dais prop6sitos, as empresas da International 

Paper no Brasil se preocupam com todos os detalhes e tomam todas as ac;oes 

necessarias para a defesa do meio ambiente. 

No que se refere, por exemplo, a sua principal materia-prima, que e a 

madeira, praticam o desenvolvimento florestal sustentavel, atraves de urn 

reflorestamento sistematico que aplica as melhores tecnologias disponfveis para a 

preservac;ao do solo, dos recursos hfdricos e, enfim, de todo o ecossistema 

associado as florestas. 

Quanta aos resfduos s61idos, lfquidos e gasosos, resultantes de seus 

processes de produc;ao, servic;os e embalagens, as empresas da International Paper 



do Brasil priorizam a redw;ao da gerac;ao, utilizando materiais e tecnologias mais 

limpos; praticam o reuso total ou parcial, como sao os casos, por exemplo, da agua, 

cascas de madeira e aparas de papel; e buscam alternativas para reciclagem de 

materiais. 

Atraves de varios projetos socioambientais, a International Paper desenvolve 

atividades voltadas para a defesa e a conservayao do meio ambiente, muitas delas 

realizadas em seus Parques Florestais, como, por exemplo, pesquisas florestais, 

projetos de recuperac;ao e conservac;ao da biodiversidade local, atraves de formac;ao 

e manutenc;ao de florestas de especies nativas e tambem reintroduyao e criac;ao de 

animais tlpicos da fauna local, e, ainda, importantes projetos educacionais, dos 

quais participa toda a comunidade regional. 

A transformayao do Parque Florestal Sao Marcelo, em Mogi Guac;u, SP em 

uma unidade de conservac;ao do tipo Reserva Particular do Patrimonio Natural, no 

ano de 2002, veio coroar a iniciativa e o prop6sito da International Paper, de cumprir 

sua vocac;ao conservacionista ambiental, proporcionando, para a comunidade 

regional e para a sociedade em geral, garantia perpetua de uma qualidade ambiental 

fmpar, com educac;ao ambiental, convivencia ecol6gica e integridade do ecossitema. 

Alem disso, a International Paper do Brasil adota normas corporativas, 

elaboradas e mantidas por uma tambem corporativa Gerencia de Politicas 

Ambientais, entre as quais se destacam a de Responsabilidades Ambientais, que 

versa sobre as obrigac;oes legais de todos os envolvidos na dinamica empresarial -

diretores, empregados, parceiros etc., e a de Avaliayao Ambiental em Transferencias 

lmobiliarias, com a preocupayao de identificar e mitigar eventuais passivos 

ambientais em im6veis que entrem para ou que saiam do patrimonio do empresa. 

Com essas posturas e ac;oes, a International Paper do Brasil atende a sua 

missao institucional: pratica responsabilidade socioambiental e cumpre o dever 

constitucional de defender e preservar o meio ambiente 

Fonte: http:llwww.chamex.eom.br/ 

CARRE FOUR 

Carrefour aumenta lista de produtos com selo de garantia de origem que sao 

produzidos de forma social e ecologicamente corretos. 



Reda<;ao AI 27/02/2004- 09h10- Produtos "ecologicamente corretos", direto 

da ro<;a para a gondola do supermercado. E com essa estrategia que o Carrefour, 

rede francesa de supermercados, atrai seus consumidores no Brasil com o selo 

Garantia de Origem, classifica<;ao que a empresa concede a produtos 

ecologicamente e socialmente responsaveis. 

Apesar de eles serem urn pouco mais caros, ha clientes que preferem pagar 

mais para consumir mamoes produzidos por ex-sem-terra e ovos de galinha caipira. 

0 aumento na procura por esses produtos cresceu e a rede decidiu ampliar ainda 

este anode 45, para 55 itens o mix de produtos com a certifica<;ao. 

Fonte: Agencia Estado 

Fonte: www. aviculturaindustrial. com .brlsiteldinamica. asp ?id=8016&tipo _ tabe/a=negocios&categoria=marketing 



ANEX003 

FABRICA DE TIJOLOS E REFRIGERADOR DE AR 

ECOLOGICAMENTE CORRETOS 

PRODUTOS 

Dais produtos que ao mesmo tempo inovam em tecnologia e preservam a 

natureza. Criayao de brasileiros, o tijolo que nao provoca desmatamento e o 

refrigerador de ar que gasta pouca energia rendem bans neg6cios. 

Uma parte de cimento e sete partes de terra arenosa. A mistura e triturada e 

vai para uma prensa. Depois de sete dias em processo de cura, esta pronto o tijolo 

ecol6gico. 

Numa olaria convencional tern que usar madeira pra queimar, usar Jenha pra 

queimar, ne? Eo nosso tijolo nao usa nada disso, fala o empresario Wilson 

Moreira. Caminhoneiro durante 16 anos, Wilson Moreira largou a profissao em 

2001 para montar uma fabrica de tijolos. La ele produz 30 mil unidades par 

semana. Metade dos compradores e indicada pelo fabricante da maquina de 

prensar, interessado em divulgar o equipamento. 

Para o tecnico da empresa, Antonio Carneiro, o apelo ecol6gico e cada vez 

mais forte para o consumidor''. 

Ten do duas casas iguais, com certeza sera mais facil vender a ecol6gica. Ele 

tern a noc;Bo que pra construc;Bo daquela casa nao houve desmatamento, nao 

houve uma emissao de poluentes no ar, diz Antonio Carneiro, tecnico da 

fabrica. 

Segundo Wilson, o investimento inicial de uma fabrica e de urn quinto de uma 

olaria convencional. Ele calcula que para comec;ar e preciso investir R$ 15 mil. Os 

equipamentos necessaries sao a maquina de prensar e o triturador. Tres 

funcionarios produzem 2 mil tijolos par dia. E importante ter uma area de cerca de 

400 m2
, para a cura dos tijolos. 0 empresario recomenda urn estoque de pelo menos 

15 mil unidades. 

0 cliente sempre vai comprar na ultima hora. Nunca tern espago para guardar 

o tijolo. Entao, tenho estoque se o cliente pedir de ultimo momenta. Eu tenho 

pronta entrega, conta Wilson Moreira. 



Por canter cimento, urn tijolo sai 20% mais care do que o convencional, feito 

de argila queimada. 0 tijolo tern, no contato, diferen9as que ajudam a baratear o 

custo final da obra. La, por exemplo, nao e preciso usar massa de assentamento 

porque os tijolos sao modulares e se encaixam uns nos outros. Alem disso, os furos 

no meio evitam quebrar e reconstruir parades para passar a tubula9ao, como 

normalmente e feito nas obras. 

0 arquiteto Amilton Oliveira, urn defensor dos tijolos ecol6gicos, espera 

reduzir o custo dessa constru9ao em rna is de 1 0%. 

Eu consigo dar mais velocidade a minha obra. Essa obra, por exemplo, de 

300 metros, num prazo normal, seria executada em sete, oito meses. Eu 

consigo derrubar isso pra alguma coisa proxima de quatro meses de 

execu9ao de obra, fala Amilton Oliveira. 

Refrigerador de ar diferente 

A preocupa9ao com o meio ambiente tambem motivou os engenheiros Zsolt 

Makray e Paulo Gabarra a desenvolver urn refrigerador de ar diferente. Em vez de 

usar o gas que destr6i a camada de ozonio, como no ar condicionado convencional, 

0 equipamento funciona por evapora98o de agua. 

Toda vez que se evapora a agua, se retira calor de urn meio. No caso, n6s 

aproveitamos no nosso equipamento, o principia ffsico e conseguimos, com 

isso, urn rebaixamento da temperatura do ar s6 por evapora98o de agua, 

explica Paulo Gabarra, empresario. 

0 objetivo dos empresarios e se diferenciar em urn mercado dominado por 

grandes empresas. Durante urn ano, eles fizeram adapta96es no produto para 

conseguir o licenciamento da marca Greenpeace, uma organiza9ao nao 

governamental conhecida no mundo todo. Uma boa ajuda nos neg6cios. 

lsso al, sem duvida, que nos traz urn valor a mais do que pra uma empresa 

que nao tern esse direito de uso da marca Greenpeace, tala Paulo Gabarra. 

Segundo os empresarios, o equipamento consome menos energia eletrica 

que o ar condicionado convencional. Ele consegue baixar a temperatura do ar 



entre quatro e 12 graus. Alem disso, nao e preciso deixar todas as janelas 

fechadas para usar o aparelho. 

Ele trabalha com uma grande renova98o do ar e com ar Jevemente 

umidificado e evita problemas que a maioria das pessoas se queixam com o 

ar condicionado que e, justamente, o ar seco demais e pouca renovac;ao de 

ar, diz o empresario Zsolt Makray. 

Hoje, cinco anos depois de iniciar a fabrica98o, a empresa produz 240 

aparelhos par mes. Urn deles foi instalado em uma farmacia. Para a gerente Maria 

dos Santos, o refrigerador de ar ajuda a atrair clientes. 

Fica urn clima gostoso e a gente pode manter as portas abertas. Assim, nao 

inibe a entrada do cliente na farmacia, conta Maria dos Santos. 

Fonte: http://www. empreendedores.netlcasos.asp?cod=27 

ESPA<;O GREENPEACE - SAO PAULO 

Localizado a Rua Adolfo Tabacow, no bairro do Itaim Bibi, o Espac;o 

Greenpeace e uma loja construida a base de materiais ecologicamente corretos 

como madeira de reflorestamento, tintas naturais isentas de produtos qufmicos, 

vidros e outros materiais reciclaveis e biodegradaveis. Este espac;o e dotado de tres 

ambientes: 

Rainbow Cafe: onde somente sao servidos produtos organicos certificados 

como cafe, saladas, salgados, sucos, doces e refeic;oes no horario de almoc;o. 

Produtos Exclusives e Licenciados Greenpeace: onde podem ser 

comprados todos as produtos exclusives e licenciados Greenpeace como artigos de 

papelaria, textil, Cd de musica, cadernos, ficharios e muitos outros. 

Espaco Cultural e Artesanato Greenpeace: sao diversos grupos de 

produtos artesanais ecologicamente corretos produzidos par artistas, artesaos e 

pequenas comunidades, com prec;os de venda monitorados pelos pr6prios 

produtores. 

Fonte: www. todaba.com.br/franquiaslespacogplindex. asp 



GREENPEACE-GREENSHOP 

Produtos eco/6gicos para voce e sua familia! 

A cidade de Sao Paulo foi escolhida para sediar a primeira loja de produtos 

ecol6gicos da organizac;;:ao ambientalista internacional Greenpeace. Na loja, 

chamada de "Espac;;:o Greenpeace" e localizada no bairro do Itaim Bibi, os 

consumidores tern acesso a alimentos organicos (produzidos sem o uso de 

agrot6xicos), material de papelaria, como cadernos, livros e cartoes feitos com papel 

livre de cloro, roupas e acess6rios fabricados com materias-primas sustentaveis. 

Nesta loja, o Greenpeace divulga a linha de produtos licenciados pela 

entidade, cuja produc;;:ao nao traz riscos ao meio ambiente ou tern baixo impacto 

ambiental. A estrategia e a de oferecer alternativas nao poluentes aos 

consumidores. Para tanto, a entidade firmou urn contrato com a T odaba 

Participac;;:oes Ltda. para o licenciamento de produtos ecologicamente sustentaveis, 

atestando a sua procedencia e aprovando o seu consumo. 0 licenciamento tern sido 

feito pelo Greenpeace em alguns paises - como o Brasil e a Alemanha - com o 

principal objetivo de promover a produ<;8o limpa, sinalizando para os consumidores a 

existencia de produtos e servic;os ecologicamente sustentaveis. 

As industrias alegam que a produ<;8o limpa implica custos que os 

consumidores nao estao dispostos a pagar. Os produtos licenciados pelo 

Greenpeace mostram o contrario. Toda vez que ha alternativas razoaveis e 

inteligentes, ha pessoas dispostas a consumi-las. E a loja do Greenpeace vern para 

provar isto. 

Entre os mais de 200 produtos ecologicamente corretos, que estao a venda 

no Espayo Greenpeace encontram-se materiais de papelaria, travesseiros e 

bonecos recheados com ervas medicinais e pintados com corantes naturais, bones, 

chapeloes e camisetas fabricados com tecido 100% algodao, artesanatos, vel as, 

ceramicas, Cds de musica, bijuteria artesanal, livros, cafe, a~car, geleias e outros 

produtos organicos. No terreo, ha uma lanchonete que serve cafe, doces, salgados, 

e refeic;;:oes (almoc;;:o) utilizando somente produtos organicos, portanto, sem o usa de 

agrot6xicos. Varios destes produtos ja sao ticenciados pefa entidade. 0 local 



tambem e utilizado para a realizayao de diversos eventos, como apresenta96es 

musicais, debates, lan9amentos de livros e vernissages. 

Atualmente ha somente 3 lojas no Brasil (a matriz em Sao Paulo e duas filiais, 

urn a em Salvador e outra recem-inaugurada no Rio de Janeiro) mas, devido ao 

sucesso da iniciativa, iniciou-se urn processo de franquia cujas informa96es estao no 

item franquia. Todo o material utilizado na sua construyao, assim como a decora9ao 

e o lay-out interno e externo, atendem a padr6es especificos de prote9ao ao meio 

ambiente. 
Fonte: www.greenpeace.org.br 


