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IntroduIntroduççãoão

�� Aumento da conscientizaAumento da conscientizaçção ambiental nos ão ambiental nos úúltimos ltimos 
tempos tempos �� Aquecimento Global / MudanAquecimento Global / Mudançças as 
ClimClimááticas/Proteticas/Proteçção Ambiental/ Rotulagem Ambiental.ão Ambiental/ Rotulagem Ambiental.

�� RRóótulo Ecoltulo Ecolóógico gico éé instrumento efetivo para o instrumento efetivo para o 
��Marketing SustentMarketing Sustentáávelvel��..

�� Na Europa foram rotuladosNa Europa foram rotulados
�� 4.750 produtos com o Eco4.750 produtos com o Eco--label ( The Flower);label ( The Flower);
�� 10.000 produtos e servi10.000 produtos e serviçços com o Blue Angel ( Alemanha);os com o Blue Angel ( Alemanha);
�� 971 produtos e servi971 produtos e serviçços com o Nordic Swan ( Paos com o Nordic Swan ( Paííses ses 

NNóórdicos);rdicos);
�� 800 produtos e servi800 produtos e serviçços com o Ros com o Róótulo Ecoltulo Ecolóógico da gico da 

ÁÁustria.ustria.



Por que Marketing?Por que Marketing?

�� Conhecimento sobre atividades e tConhecimento sobre atividades e téécnicas de marketing são cnicas de marketing são 
necessnecessáários para vender mercadorias com sucesso.rios para vender mercadorias com sucesso.

�� Marketing custa dinheiro. A escolha de estratMarketing custa dinheiro. A escolha de estratéégia apropriada gia apropriada 
e instrumentos efetivos evitarão perda de tempo e de e instrumentos efetivos evitarão perda de tempo e de 
dinheiro.dinheiro.

�� Na União EuropNa União Europééia, as despesas das empresas com marketing ia, as despesas das empresas com marketing 
perfazem atperfazem atéé 50% dos custos de produ50% dos custos de produçção dos produtos.ão dos produtos.

�� No longo prazo, o marketing efetivo constrNo longo prazo, o marketing efetivo constróói forte relai forte relaçção ão 
entre consumidores e os produtos entre os consumidores e os entre consumidores e os produtos entre os consumidores e os 
produtores. produtores. 



Mix Marketing transparenteMix Marketing transparente

�� As atividades de marketing devem ser detalhadamente As atividades de marketing devem ser detalhadamente 
planejadas, implementadas no tempo certo e controladas planejadas, implementadas no tempo certo e controladas 
regularmente.regularmente.

�� Devem atender Devem atender ààs necessidades dos consumidores em um s necessidades dos consumidores em um 
mercado alvo definido.mercado alvo definido.

�� O Mix Marketing reO Mix Marketing reúúne informane informaçções detalhadas sobre o ões detalhadas sobre o 
consumidor, seus hconsumidor, seus háábitos, sua renda, gênero, nbitos, sua renda, gênero, níível vel 
educacional, idade, etc.educacional, idade, etc.

�� O Mix Marketing bem sucedido torna os produtos parte do O Mix Marketing bem sucedido torna os produtos parte do 
dia a dia dos consumidores que são beneficiados pelo uso dia a dia dos consumidores que são beneficiados pelo uso 
desses produtos.desses produtos.



DefiniDefiniçção de uma ão de uma ��MarcaMarca�� ( Marketing verde)( Marketing verde)

�� Processo de desenvolvimento de uma imagem Processo de desenvolvimento de uma imagem úúnica para a nica para a 
identidade da empresa ou do produto. identidade da empresa ou do produto. 

�� A construA construçção de uma ão de uma ��marcamarca�� verde utiliza tverde utiliza téécnicas de cnicas de 
marketing que são focadas nos consumidores verdes.marketing que são focadas nos consumidores verdes.

�� Pesquisa de opinião recente indica que 85% dos Pesquisa de opinião recente indica que 85% dos 
consumidores chineses, 80% dos brasileiros e 75% dos consumidores chineses, 80% dos brasileiros e 75% dos 
alemães compram produtos com marcas com as quais se alemães compram produtos com marcas com as quais se 
identificam.identificam.

�� Crie imagem positiva. Espalhe otimismo. Ex: AssociaCrie imagem positiva. Espalhe otimismo. Ex: Associa--se se 
com organizacom organizaçções de caridade.ões de caridade.



Mercado VerdeMercado Verde

�� Tem crescido consideravelmente nas Tem crescido consideravelmente nas úúltimas dltimas déécadas e cadas e éé
maior que um maior que um ��nicho verdenicho verde��..

�� Representa oportunidade e desafio para nossas economias Representa oportunidade e desafio para nossas economias 
no que diz respeito ao lucro e a contribuino que diz respeito ao lucro e a contribuiçção efetiva para a ão efetiva para a 
minimizaminimizaçção dos efeitos das mudanão dos efeitos das mudançças climas climááticas.ticas.

�� Na União EuropNa União Europééia o Mercado Verde gira negia o Mercado Verde gira negóócios da cios da 
ordem de 227 bilhões de Euros ( 2,2% do PIB) e ordem de 227 bilhões de Euros ( 2,2% do PIB) e éé
responsresponsáável por 3,4 milhões de empregos.vel por 3,4 milhões de empregos.

�� Nos Estados Unidos,  o referido mercado alcanNos Estados Unidos,  o referido mercado alcançça US$ 420 a US$ 420 
bilhões em 2010. Ex: Vendas de tecidos orgânicos crescem bilhões em 2010. Ex: Vendas de tecidos orgânicos crescem 
35% a.a desde 2004. 35% a.a desde 2004. 



Elementos Chaves para Marketing EcolElementos Chaves para Marketing Ecolóógico gico 
bem sucedidobem sucedido

�� I I -- Criar Estrutura Organizacional especCriar Estrutura Organizacional especíífica para Marketing fica para Marketing 
EcolEcolóógico.gico.

�� Importante questão na implementaImportante questão na implementaçção de um esquema de ão de um esquema de 
rotulagem ambiental rotulagem ambiental éé o planejamento de marketing.o planejamento de marketing.

�� Pode ser definido como processo sistemPode ser definido como processo sistemáático de avaliatico de avaliaçção de ão de 
oportunidades e ameaoportunidades e ameaçças, determinaas, determinaçção de objetivos, ão de objetivos, 
estratestratéégias e estgias e estáágios da implementagios da implementaçção assim como o ão assim como o 
controle de todo o processo.controle de todo o processo.

�� O resultado do processo de planejamento O resultado do processo de planejamento éé um plano de um plano de 
marketing que tem de ser confirmado por todos que tomam marketing que tem de ser confirmado por todos que tomam 
decisões importantes na empresa. decisões importantes na empresa. ÉÉ aconselhaconselháável o uso de vel o uso de 
sistema de gestão de qualidade.sistema de gestão de qualidade.



Elementos Chaves para Marketing EcolElementos Chaves para Marketing Ecolóógico gico 
bem sucedidobem sucedido

�� II II �� CriaCriaçção de uma rede de parceirosão de uma rede de parceiros

�� Em teoria, rede social Em teoria, rede social éé uma estrutura social feita de uma estrutura social feita de 
nodos ( geralmente indivnodos ( geralmente indivííduos ou organizaduos ou organizaçções) que estão ões) que estão 
ligados por um ou mais tipos especligados por um ou mais tipos especííficos de ficos de 
interdependência.interdependência.

�� O uso de uma rede social no âmbito do marketing fornece O uso de uma rede social no âmbito do marketing fornece 
perfeito efeito multiplicador uma vez que amplia as perfeito efeito multiplicador uma vez que amplia as 
conexões sociais e transmite mais facilmente as conexões sociais e transmite mais facilmente as ��ididééias ias 
verdesverdes�� dentre aqueles que possuem interesses e dentre aqueles que possuem interesses e 
objetivos comuns.objetivos comuns.



Elementos Chaves para Marketing EcolElementos Chaves para Marketing Ecolóógico gico 
bem sucedidobem sucedido

�� III III �� Abaixo da linha de Marketing ( Below Abaixo da linha de Marketing ( Below �� thethe-- line)line)

�� Campanhas clCampanhas cláássicas de Marketing colocam milhões de ssicas de Marketing colocam milhões de 
ddóólares em anlares em anúúncios publicitncios publicitáários na mrios na míídia televisiva e dia televisiva e 
em pem pááginas inteiras de revistas de grande circulaginas inteiras de revistas de grande circulaçção. A ão. A 
condicondiçção ão éé que se tenha dinheiro suficiente para isso.que se tenha dinheiro suficiente para isso.

�� Existem maneiras de lidar com a mensagem de sua Existem maneiras de lidar com a mensagem de sua 
empresa para os grupos alvos de consumidores com empresa para os grupos alvos de consumidores com 
instrumentos de baixo orinstrumentos de baixo orççamento, chamadas de amento, chamadas de ��Below Below ��
thethe--lineline��. São iniciativas que representam os . São iniciativas que representam os úúltimos ltimos 
recursos para as empresas que não possuem orrecursos para as empresas que não possuem orççamento amento 
suficiente para as atividades clsuficiente para as atividades cláássicas de Marketing.ssicas de Marketing.



Elementos Chaves para Marketing EcolElementos Chaves para Marketing Ecolóógico gico 
bem sucedidobem sucedido

�� IV IV �� Cross MarketingCross Marketing

�� ÉÉ a parceria de duas ou mais empresas do mesmo na parceria de duas ou mais empresas do mesmo níível de vel de 
marketing com o objetivo de potencializar recursos marketing com o objetivo de potencializar recursos 
comuns. ( As parcerias podem ser com Organizacomuns. ( As parcerias podem ser com Organizaçções de ões de 
ComComéércio, Bancos, ONGs, Associarcio, Bancos, ONGs, Associaçção de Consumidores, ão de Consumidores, 
etc.).etc.).

�� Alguns critAlguns critéérios que devem ser obedecidos:rios que devem ser obedecidos:
�� SituaSituaçção Winão Win--win ( ambos ganham)win ( ambos ganham)
�� Interesse comumInteresse comum
�� Demanda equilibrada de recursosDemanda equilibrada de recursos
�� Compromisso baseado em contrato escritoCompromisso baseado em contrato escrito



Elementos Chaves para Marketing EcolElementos Chaves para Marketing Ecolóógico gico 
bem sucedidobem sucedido

�� V V �� Pontos de vendas com VarejistasPontos de vendas com Varejistas

�� Elemento muito importante para o Marketing ecolElemento muito importante para o Marketing ecolóógico gico 
efetivo efetivo éé a possibilidade de cooperaa possibilidade de cooperaçção com os varejistas ão com os varejistas 
que estão dispostos a promover o rque estão dispostos a promover o róótulo ecoltulo ecolóógico e gico e 
colocar os produtos rotulados em suas prateleiras.colocar os produtos rotulados em suas prateleiras.

�� Parceria bem sucedida deve respeitar:Parceria bem sucedida deve respeitar:
�� Compromisso de longo prazo dos varejistas escolhidos Compromisso de longo prazo dos varejistas escolhidos 

com o rcom o róótulo ecoltulo ecolóógico,gico,
�� Estabelecer um grupo variado de produtos verdes,Estabelecer um grupo variado de produtos verdes,
�� Tornar o rTornar o róótulo ecoltulo ecolóógico bem visgico bem visíível com cartazes, por vel com cartazes, por 

exemplo.exemplo.
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