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1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE – ATUAL

- A primeira onda moderna de
defesa ambiental foi conduzida por
grupos ambientalistas e cidadãos
engajados nas décadas de 1960 e
1970. Eles se preocupavam com os
danos causados ao ecossistema pela
mineração, destruição das florestas,
chuva ácida, redução da camada de
ozônio da atmosfera, resíduos
tóxicos e lixo. Preocupavam-se
também com a perda das áreas de
lazer e com o aumento dos
problemas de saúde causados pelas
más condições do ar e da água pelos
alimentos tratados quimicamente.

- A segunda onda ambientalista foi
promovida pelo governo norte-
americano, que promulgou leis
durante as décadas de 1960 e 1970
regulamentando as práticas
industriais que afetavam o
ambiente. Essa onda atingiu em
cheio algumas atividades
industriais. A indústria
automobilística foi obrigada a
incluir equipamentos de controle de
emissão de poluentes nos carros. A
indústria de embalagens teve de
descobrir meios de reduzir o
acúmulo de lixo que gerava.

- Atualmente, as frentes de defesa
ambiental estão incorporadas em
uma terceira frente mais forte na
qual as empresas estão assumindo a
responsabilidade de não causar
danos ao ambiente. Estão passando
do protesto para a prevenção e da
regulação para a responsabilidade.
Um n´mero cada vez maior de
empresas está adotando políticas de
ambientalismo sustentável –
desenvolvimento de estratégias que
não somente conservam o ambiente,
mas também geram lucros para a
empresa.

(KOTLER, 2007)

“Enquanto a preocupação dos grupos de defesa do consumidor é julgar se o sistema de marketing atende 
satisfatoriamente às necessidades dos consumidores, os ambientalistas preocupam-se com os efeitos do 
marketing sobre o ambiente e com os custos da satisfação das necessidades e dos desejos do consumidor. Os 
ambientalistas não se colocam contra o marketing e o consumo: eles querem que as pessoas e as organizações 
tenham mais cuidado com o meio ambiente em suas operações” (KOTLER, 2007)

Ética do Marketing, Responsabilidade Social e Marketing Ambiental
A evolução do Marketing e a preocupação ambiental
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Ações empresariais para o Marketing Socialmente Responsável 

“A filosofia do Marketing Responsável determina que o Marketing de uma empresa deve apoiar o melhor 
desempenho do sistema de marketing no longo prazo. Consite em cinco princípios: marketing orientado ao 
consumidor, marketing de valor ao cliente, marketing inovador, marketing com visão social e marketing societal” 
(KOTLER, 2007)

MARKETING 
ORIENTADO AO 
CONSUMIDOR

MARKETING DE 
VALOR AO 
CLIENTE

MARKETING 
INOVADOR

MARKETING COM 
VISÃO SOCIAL

MARKETING 
SOCIETAL

- Significa que a 
empresa deve ver e 
organizar suas 
atividades de 
marketing do 
ponto de vista do 
consumidor. Deve 
empenhar-se em 
perceber as 
necessidades de 
um grupo definido 
de consumidores, 
bem como atender 
e satisfazer a elas.

- Segundo o 
princípio de 
marketing de valor, 
a empresa deve 
aplicar a maior 
parte de seus 
recursos em 
investimentos de 
marketing de 
construção de 
valor. O Marketing 
Responsável exige 
desenvolvimento 
da fidelidade dos 
consumidores no 
longo prazo. 

- O princípio do 
marketing 
inovador requer 
que a empresa 
busque 
continuamente 
melhorias reais de 
produto e 
marketing. A 
empresa que 
deixar passar 
novas e melhores 
maneiras de fazer 
coisas pode vir a 
perder clientes 
para outra empresa 
que descobriu um 
modo melhor.

- Marketing com visão 
social significa que a 
empresa deve definir 
sua missão em termos 
sociais amplos, e não 
em termos limitados 
de produto. Quando 
uma empresa define 
uma missão social, os 
funcionários setem-se 
melhor no trabalho e 
têm um sentido mais 
claro de direção. 
Marcas relacionadas a 
missões mais amplas 
podem atender melhor 
aos interesse de longo 
prazo.

- De acordo com a 
orientação de 
Marketing Socieal, 
uma empresa 
socialmente engajada 
toma decisões de 
marketing de acordo 
com os desejos e os 
interesses dos 
consumidores, os 
requisitos da empresa 
e interesses de longo 
prazo da sociedade. 
Empresas inteligentes 
encaram problemas 
sociais como 
oportunidades

(KOTLER, 2007)
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Estratégia de Marketing voltada para o Marketing Societal - Orientação de Marketing Societal

Sociedade
(Bem-estar da humanidade)

Consumidores
(Satisfação dos desejos)

Empresa
(Lucros)

Orientação de
Marketing Societal

Desejos do

Consumidor

(Curto prazo)

Bem-estar do

Consumidor

(Longo prazo)

(KOTLER, 2007)

“Nesta filosofia, produtos e práticas de marketing contemplam as necessidades dos clientes nos prazos curto e 
longo. Também são considerados os interesses e impactos sobre as partes direta ou indiretamente atingidas 
pelo consumo (os não consumidores, funcionários, fornecedores e cidadãos). O marketing societal amplia a 
orientação para marketing sobre as pessoas e o ambiente” (URDAN; URDAN, 2006)
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Considerações sobre a orientação de Marketing Societal

“Desde sua fundação, em 1969, a Natura busca reduzir o impacto negativo de suas
atividades” (GUIA EXAME, 2008)

1969 1983 1992 1997 2001

É fundada a 
Natura, 
então uma 
loja em um 
pequeno 
laboratório 
em São 
Paulo. Os 
produtos 
usavam 
ativos 
naturais 
vegetais.

Torna-se a pioneira 
entre os fabricantes 
brasileiros de 
cosméticos a vender 
refis para alguns de 
seus produtos. Em 
média, para produzir 
essas embalagens, 
gasta-se 20% menos 
recursos naturais

Firma sua primeira 
parceria com uma 
ONG – prática que 
viria a se tornar comum 
ao longo dos anos -, 
com o objetivo de 
apoiar uma escola 
pública em Itapecerica 
da Serra, na Grande 
São Paulo, onde 
mantinha sua fábrica

Substitui o combustível 
da frota de veículos para 
a distribuição de 
produtos na capital 
paulista, até então 
movidos a gasolina e a 
diesel, por gás natural 
veicular (GNV), menos 
nocivo ao meio ambiente

Torna-se a 
primeira empresa 
da América Latina 
a adotar as 
diretrizes da 
Global Reporting 
Initiative (GRI) 
para elaborar um 
relatório de 
sustentabilidade e 
é responsável por 
trazer a iniciativa 
para o Brasil

(GUIA EXAME, 2008)
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Considerações sobre a orientação de Marketing Societal

“Desde sua fundação, em 1969, a Natura busca reduzir o impacto negativo de suas
atividades” (GUIA EXAME, 2008)

2002 2003 2005 2007 2008

Assina o 
Pacto Global, 
da ONU, 
código de 
conduta 
relacionado 
ao combate 
da 
corrupção, 
dos direitos 
humanos, 
das 
condições de 
trabalho e do 
meio 
ambiente

Cria o Sistema de 
Gestão da 
Responsabilidade 
Corporativa. Com 
isso, todas as áreas 
passam a ter de 
cumprir não só metas 
financeiras mas 
sociais e ambientais

Começa a 
“vegetalização” de sua 
linha, processo de troca 
da gordura animal e do 
óleo mineral, de origem 
fóssil, por matérias-
primas de origem 
vegetal na fórmula dos 
produtos

Os rótulos dos 
produtos passam a 
conter uma tabela 
ambiental, que 
informa o percentual 
de material reciclado 
e de fontes renováveis 
usado, entre outros 
dados

Com iniciativas como 
o uso de refil e a troca 
de matérias-primas, 
reduz 7% suas 
emissões relativas de 
CO2, em 2007 em 
comparação a 2006. O 
esforço é parte de um 
programa batizado de 
Carbono Neutro, que 
visa reduzir 33% as 
emissões da empresa 
até 2011 e compensar 
os 67% restantes por 
meio de 
financiamento de 
projetos de 
reflorestamento e de 
produção de energia 
limpa

(GUIA EXAME, 2008)
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Classificação dos produtos sob a ótica da Responsabilidade Social

B
E
N
E
F
ÍC
IO

S 
P
A
R
A
 O

C
O
N
SU

M
ID

O
R
 N

O
L
O
N
G
O
 P
R
A
Z
O

SATISFAÇÃO IMEDIATA

“Uma empresa orientada para o marketing de responsabilidade social que projetar produtos que não sejam 
apenas agradáveis, mas também benéficos. A diferença é mostrada na figura. Os produtos podem ser 
classificados conforme o grau de satisfação imediata ou o benefício que oferecem ao consumidor no longo 
prazo” (KOTLER, 2007)

Produtos
benéficos

Produtos
inadequados

Produtos
desejáveis

Produtos de 
apelo prazeroso

ALTO

BAIXO

BAIXA ALTA

(KOTLER, 2007)

“Produtos inadequados, como medicamentos com sabor ruim e ineficazes, não têm apelo nem oferecem 
benefícios de longo prazo. Produtos de apelo prazeroso proporcionam alta satisfação imediata, mas podem 
prejudicar os consumidores no longo prazo: exemplos incluem os cigarros e o fast-food. Produtos benéficos têm 
baixo apelo, mas beneficiam o consumidor no longo prazo; por exemplo, cintos de segurança e air bags. 
Produtos desejáveis proporcionam alta satisfação imediata, além de grandes benefícios no longo prazo, como 
um cereal matinal saboroso e nutritivo” (KOTLER, 2007)
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Exemplo de aplicação do Marketing Ambiental

“O Marketing Ambiental pode ser assimilado pelas empresas como uma ferramenta estratégica. Trata-se de uma 
ferramenta capaz de projetar e sustentar a imagem da empresa, difundindo-a com uma nova visão de mercado, 
destacando  sua diferenciação ecologicamente correta junto à sociedade, fornecedores, funcionários e ao 
mercado. O Marketing Ambiental também é conhecido como Marketing Verde, Ecologicamente Correto ou 
Ecomarketing” (FÜHR; ALLES, S/D)

“O marketing verde é uma verdadeira e ampla adoção de políticas ambientais que vão do início, desde a coleta 
da matéria-prima até sua disposição; é a compreensão gerencial ampla, dotada de métodos abrangentes e 
envolventes Envolve a área de recursos humanos, ciência e tecnologia, educação, tudo que estiver envolvido com 
a produção ou a prestação de serviços. O Marketing Ambiental não se limita à promoção de produtos que 
tenham alguns atributos verdes (tais como recicláveis e produtos que não destruam a camada de ozônio” 
(FÜHR; ALLES, S/D)
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Exemplo de aplicação do Marketing Ambiental
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A matriz da sustentabilidade ambiental

AMANHÃ

HOJE

INTERNO EXTERNO

NOVA TECNOLOGIA AMBIENTAL VISÃO DE SUSTENTABILIDADE

PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO SUPERVISÃO DO PRODUTO

- O desempenho ambiental de nossos 
produtos está limitado pela base 
tecnológica existente?

- Existe potencial para realizar 
importantes melhorias por meio de uma 
nova tecnologia? 

- Onde estão localizados os mais 
significativos fluxos de resíduos de 
emissão de poluentes em nossas 
operações atuais?

- Podemos reduzir os nossos custos e os 
riscos eliminando os resíduos na fonte 
ou utilizando-os como insumo útil?

- Nossa visão corporativa nos direciona à 
solução de problemas sociais e 
ambientais?

- Nossa visão nos conduz ao 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
mercados, produtos e processos?

- Quais implicações haverá para o 
projeto e o desenvolvimento do produto 
se assumirmos a responsabilidade pela 
totalidade do ciclo de vida do produto?

- É possível agregar valor ou reduzir os 
custos ao mesmo tempo em que 
minimizamos o impacto de nossos 
produtos?

“A figura 
mostra uma 
matriz que as 
empresas 
podem usar 
para aferir seu 
progresso na 
área da 
sustentabilidade 
ambiental. No 
nível mais 
básico, a 
empresa pode 
praticar a 
prevenção da 
poluição. No 
nível mais alto, 
as empresas 
podem 
desenvolver 
uma visão de 
sustentabilidade 
que serve de 
guia para o 
futuro” 
(KOTLER, 
2007)

(KOTLER, 2007)
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Considerações sobre a estratégia de 
Supervisão do Produto
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Considerações sobre a estratégia de Supervisão do Produto
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Considerações sobre a estratégia de Supervisão do Produto
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O impacto do Marketing sobre a Sociedade – As críticas ao Marketing

FALSAS 
NECESSIDADES E 
EXCESSO DE 
MATERIALISMO

CARÊNCIA DE BENS 
SOCIAIS

POLUIÇÃO CULTURAL EXCESSO DE PODER 
POLÍTICO

- Os críticos acusam o 
sistema de marketing 
de incitar interesse 
excessivo pela posse 
de bens materiais. A
ânsia de riqueza e de 
possos materiais 
atingiu o auge nas 
décadas de 1980 e 
1990, quando frases 
como “é bom ser 
ganancioso” e 
“compre até cansar” 
pareciam caracterizar a 
época. Alguns críticos 
vêem o Marketing 
como algo que cria 
falsas necessidades que 
beneficiam mais as 
indústrias do que os 
consumidores. 

- O meio empresarial tem sido 
acusado de vender um excesso 
de bens privados à custa dos 
bens públicos. À medida que 
os bens privados aumentam, 
exigem mais serviços públicos, 
que geralmente não estão 
previstos para o futuro 
próximo. Por exemplo, o 
aumento do número de 
proprietários de automóveis 
(bens privados) exige mais 
estradas, controle de tráfego, 
espaços para estacionamento e 
serviços policias (bens 
públicos). A venda excessiva de 
bens privados resulta em 
“custos sociais”. No caso dos 
carros, os custos sociais 
incluem congestionamentos, 
poluição, mortes e ferimentos 
resultantes de acidentes.

- Os críticos acusam o sistema de 
marketing de criar poluição 
cultural. Nossos sentidos são 
constantemente atingidos pela 
propaganda. Comerciais 
interrompem programas sérios; 
páginas de anúncios prevalecem 
sobre a matéria impressa; outdoors 
arruinam a beleza da paisagem. As 
empresas respondem às acusações 
de “ruído comercial” com os 
seguintes argumentos: primeiro, 
desejam que seus anúncios 
alcancem o público-alvo. Mas é 
inevitável que alguns atinjam 
pessoas que não tenham interesse 
no produto. Em segundo lugar, os 
anúncios permitem que grande 
parte dos canais de televisão e do 
rádio sejam gratuitos para os 
usuários e mantêm baixos os custos 
de revistas e jornais.

- Uma crítica é a de que o 
meio empresarial detém 
demasiado poder político. 
As bancadas políticas do  
petróleo, cigarro, 
automóvel e da indústria 
farmacêutica defendem os 
interesses de determinado 
setor industrial contra os 
interesses públicos. Os 
anunciantes são acusados 
de exercer um poder 
excessivo sobre a mídia de 
massa, reduzindo, assim, 
sua liberdade de informar 
de forma objetiva e 
independente.


