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RESUMO 
 
 

Os problemas ambientais e um público cada vez mais preocupado e ciente de suas 
responsabilidades perante a sociedade fez com que as empresas tomassem medidas drásticas 
relacionadas à sua produção e a sua responsabilidade dentro do mercado. Afim de suprir esta 
demanda, as pequenas e grandes empresas se empenharam em buscar conhecer essa nova 
tendência e implementar novas medidas internas e externas, além do reconhecimento através 
de órgãos responsáveis por avaliar se a empresa está apta ou não a realizar uma gestão 
ambiental. Assim, surgiu o Marketing Verde ou Marketing Ambiental como uma ferramenta de 
apoio e monitoramento, desde o processo de desenvolvimento, produção, entrega, até o 
descarte do produto, buscando atender as necessidades e desejos dos consumidores e 
apresentando aos seus vários públicos a busca pelo lucro com responsabilidades social. 
Porém, algumas empresas assumem o papel de aproveitadores e buscam apenas lucrar em 
cima dos bons ideais, utilizando-se da sustentabilidade apenas para passar uma imagem 
pública confiável na tentativa de atrair o consumidor que busca por produtos ou serviços que 
não são causadores da degradação ambiental, um problema frequente nos EUA que agora 
também é visto no Brasil, conhecido como “Lavagem Verde”. A importância deste estudo é a de 
mostrar os benefícios alcançados pelas empresas que utilizam o marketing verde como 
ferramenta estratégica para terem vantagens competitivas mercadológicas de forma ética e 
bem estruturada. O trabalho tem como objetivo contextualizar o conceito de Marketing Verde 
enfatizando o âmbito Empresarial, que o utiliza como estratégia para promover sua marca; 
relevar a importância deste conceito e os benefícios que resulta por tal prática; analisar o perfil 
e conceito do consumidor que se cativa por produtos ou serviços ecologicamente corretos. 
Explicar o problema da Lavagem Verde e quais são as empresas que adota apenas na teoria 
as técnicas de Marketing Verde. A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a 
pesquisa bibliográfica e descritiva, pois para fundamentação teórico deste trabalho foram 
utilizados livros e artigos científicos. A conclusão do trabalho relata a satisfação de funcionários 
e acionistas que se sentem melhor por estarem associados a uma empresa ambientalmente 
responsável, além das facilidades na obtenção de recursos como linhas de crédito especificas 
para projetos ligados ao meio ambiente com melhores condições, vantagens em evitar 
pressões e punições por parte do governo e de ONGs e por último, benefícios ao prestar 
serviços ou vender produtos ambientalmente corretos para os consumidores, expandindo ainda 
mais sua fatia de mercado e valorizando a marca da empresa, facilitando a exportação de seus 
produtos para outros países. 


