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RESUMO 

 

A questão ambiental vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos 
tempos, isso se deve às fortes evidências científicas como aquecimento global 
e escassez dos recursos naturais sobre as consequências dos impactos 
negativos da sociedade no ambiente. Neste sentido atenções se voltaram para 
essas questões e para a necessidade de mudança de atitude nos meios de 
produção, de consumo e de comportamento visando minimizar os impactos 
ambientais inerentes nestas ações. Diante disso, as empresas começaram a 
aderir ao chamado marketing verde. O presente trabalho tem como objetivo 
verificar a influência do marketing verde na decisão de compra de estudantes 
universitários de Salvador- BA. Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se 
uma pesquisa exploratória, de natureza descritiva, de campo e bibliográfica, 
onde foram analisados livros, artigos, teses. Utilizou-se de questionários e foram 
obtidas 201 respostas. Por meio dos resultados desta pesquisa, observa-se que 
33,3% dos entrevistados são influenciados pelo marketing verde.Foi identificado 
que a maioria dos respondentes não considera a influência ambiental do produto 
como um quesito de influência no processo de decisão de compra, os fatores 
“preço” e “qualidade” foram os mais citados pelos entrevistados.Verificou-se que 
69,5% dos entrevistados, acreditam que as empresas estão aderindo a 
comportamentos responsáveis, visando à diminuição dos impactos 
ambientais.Foi possível identificar que as empresas mais lembradas pelos 
consumidores por se preocuparem com questões ambientais foram “Natura” e 
“Ypê”.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing Verde. Comportamento do Consumidor. 
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ABSTRACT 

 

The environmental issue is gaining more and more prominence in recent times, 
this is due to strong scientific evidence as global warming and scarcity of natural 
resources about the consequences of the negative impacts of the company in the 
environment. In this regard attention turned to these issues and to the need for 
change of attitude in the means of production, consumption and behaviour to 
minimize the environmental impacts inherent in these actions. Before that, 
companies began to join the called green marketing. The present work aims to 
verify the influence of green marketing on buying decision of University students 
of Salvador-BA. To achieve the objective, an exploratory research, descriptive 
nature, bibliographic and field, where they were scanned books, articles, theses. 
Used questionnaires and 201 responses were obtained. Through the results of 
this survey, 33.3% of respondents are influenced by green marketing. It was 
identified that the majority of respondents does not consider the environmental 
influence of the product as a question of influence in decision-making of buys, 
the factors "price" and "quality" were the most cited by respondents. It was found 
that 69.5 percent of the respondents believe that companies are adhering to 
responsible behavior, aiming at the reduction of environmental impacts. It was 
possible to identify the most remembered companies by consumers for worrying 
about environmental issues were "Natura" and "Ypê". 
 
Keywords: Green Marketing. Consumer behavior. Buying decision 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A questão ambiental vem ganhando cada vez mais destaque nos 

últimos tempos, isso se deve às fortes evidências científicas (efeito estufa, 

aquecimento global e escassez dos recursos naturais) sobre as consequências 

dos impactos negativos da sociedade no ambiente. Neste sentido atenções se 

voltaram para essas questões e para a necessidade de mudança de atitude nos 

meios de produção, de consumo e de comportamento visando minimizar os 

impactos ambientais inerentes nestas ações. 

Diante disso, as empresas começaram a aderir ao chamado marketing verde, 

também conhecido como marketing ambiental ou ecológico, com o intuito de 

conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se preocupar com o legado 

das futuras gerações, em termos ambientais, sociais e econômicos. O termo 

“marketing verde” surgiu nos anos setenta, quando a AMA (American Marketing 

Association) realizou um workshop com a intenção de discutir o impacto do 

marketing sobre o meio ambiente. 

O marketing ambiental nasceu como uma ferramenta de apoio e controle, 

desde o processo de desenvolvimento, produção, entrega, até o descarte do 

produto, buscando atender às necessidades e desejos dos consumidores e 

sugerindo aos seus demais relacionados a busca pelo lucro com 

responsabilidade ambiental. 

Conforme Pereira (2011) o marketing verde vem tendo sua aparição com 

mais frequência dentro das organizações, devido ao aumento de consumidores 

sustentáveis, que estão atentos à forma de fabricação e utilização de recursos 

em seu processo de produção.  

Estes passaram a ser mais exigentes e preocupados com a degradação do 

meio ambiente, cuidando melhor do meio em que vive, e preocupando-se com a 

forma como é produzida os produtos de seu consumo diário, ou seja, levando 

em consideração na hora de adquirir algum produto ou serviço o impacto que 

este causa à natureza e a sociedade de uma forma geral. 

Ao notar como o consumidor se comporta frente à preocupação com os 

desequilíbrios ambientais no âmbito de compra, seja por produtos ou serviços, 

percebe-se a necessidade de uma reflexão no que diz respeito aos fatores que 

influenciam sua percepção em atentar por escolhas que irão de certa forma 

 [Captu
re a 
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contribuir para a preservação ambiental. Neste sentido, o marketing verde 

consiste em uma ferramenta essencial para compreender esta relação de 

consumo, pois se trata das atitudes e comunicação das práticas ambientalmente 

responsáveis realizadas pelas organizações, buscando influenciar 

consumidores a adquirirem bens menos agressivos ao meio ambiente, além de 

criar uma imagem positiva das organizações. 

De acordo com o exposto, é proposto o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a influência do marketing verde na decisão de compra de estudantes 

do IFBA campus Salvador? 

Com relação aos objetivos tem-se: 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 
Verificar a influência do marketing verde na decisão de compra de 

estudantes do IFBA campus Salvador. 

  

  1.1.2 Específicos  
 

 Identificar os principais fatores de influência na decisão de compra de 

estudantes universitários. 

 Verificar a percepção de estudantes universitários quanto à adesão das 

empresas a comportamentos responsáveis. 

 Identificar empresas que se preocupam com questões ambientais, cujas 

ações são conhecidas pelos estudantes universitários. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Vive-se hoje em uma sociedade de consumo, isto é, onde alguns 

exploram um conjunto de recursos naturais do mundo, de forma excessiva e 

abusiva. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) a humanidade já 

consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da 

Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, 

em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para atender 
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nossas necessidades de água, energia e alimentos. Esta situação certamente 

ameaçará a vida no planeta, inclusive da própria humanidade assim, a melhor 

maneira de mudar isso é a partir das escolhas de consumo. 

Diante disso, as questões ambientais bem como o posicionamento das 

empresas diante da responsabilidade e preocupação com a degradação do meio 

natural, ganhou  importância no processo organizacional atentado pela 

concepção de que o consumidor está cada vez mais voltado para essas 

questões, salientando uma postura ética de forma a impor e fazer uso de atitudes 

que venham a contribuir para a sustentabilidade do ecossistema mundial. 

É notável a existência de uma forte pressão, em âmbito global, para que 

as organizações sejam socialmente responsáveis. Os consumidores assumem 

um papel importante nessa pressão, pois eles estão mais atentos às práticas das 

empresas. (DA SILVA e CHAUVEL, 2010, p.3). 

Todo consumo causa impacto seja negativo ou, na economia, nas 

relações sociais, na natureza dentre outros. Ao ter consciência desses impactos 

na hora de escolher o que comprar, de quem comprar e definir a maneira de usar 

e como descartar o que não serve mais, o consumidor pode maximizar os 

impactos positivos e minimizar os negativos, desta forma contribuindo com seu 

poder de escolha para construir um mundo melhor. 

O tema escolhido justifica-se por sua relevância tanto para as 

organizações e sociedade. O marketing verde adotado pelas organizações visa 

mostrar suas ações de comprometimento com o meio ambiente junto à 

sociedade através da redução de danos ambientais e preservação da natureza 

de modo a promover a conscientização dos consumidores. 
Diante dessa realidade, o presente trabalho contribui também para 

aumentar os estudos na área, introduzir novos fundamentos e discussões sobre 

o tema, sendo de grande importância para auxiliar os gestores na elaboração de 

planos de ação ambientalmente responsáveis, com objetivo de gerar vantagem 

competitiva e maior visibilidade no mercado. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. Inicialmente, tem-se 

esta parte introdutória no qual é exposto o problema de pesquisa, os objetivos, 

a justificativa e a delimitação do tema. No capítulo seguinte, desenvolve-se a 

revisão bibliográfica, trazendo conceitos pertinentes a área e ao tema escolhidos 

para estudo, examinando um pouco mais sobre seu conceito, marketing e 
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marketing verde, bem como o comportamento do consumidor e processo de 

decisão de compra. No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia da 

pesquisa, indica-se o tipo de pesquisa escolhida, sua execução, universo, 

amostra, forma de coleta de dados, bem como suas análises. No quarto capítulo 

é feita a análise dos dados em que são revelados os resultados obtidos mediante 

a coleta de dados. Por fim, são apresentadas as considerações finais, e 

referências bibliográficas utilizadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Este capítulo está estruturado em duas secções. A primeira apresenta 

conceitos do marketing e marketing verde. A segunda secção aborda o 

comportamento do consumidor e seu processo de decisão de compra. 

 
2.1 MARKETING E MARKETING VERDE 

 
O marketing consiste em um processo social “por meio do qual pessoas 

e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” 

(KOTLER, 2000,p.30). Segundo Kotler e Keller (2006) o marketing envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo definido 

de uma maneira simplista, como uma forma de suprir necessidades 

lucrativamente. Assim, Las Casas (2006, p.15) menciona que: 

Marketing é a área do conhecimento que “engloba todas 
as atividades concernentes às relações de troca, 
orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades 
dos consumidores visando alcançar determinados 
objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 
sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas 
relações causam no bem estar da sociedade” (LAS 
CASAS, 2006, p.15). 

O termo “marketing verde” surgiu nos anos setenta, quando a AMA 

(American Marketing Association) realizou um workshop com a intenção de 

discutir o impacto do marketing sobre o meio ambiente. Após esse evento, o 

marketing verde foi definido como o estudo dos aspectos positivos e negativos 

das atividades de marketing em relação à poluição, ao esgotamento de energia 

e ao esgotamento dos recursos não renováveis (BAISCH, 2008). 

Compreende-se que o termo “marketing verde” possui diferentes 

denominações, mas com significados semelhantes. Dias (2009, p: 72) 

exemplifica em sua obra algumas dessas terminologias mais usadas: “marketing 

ecológico, marketing verde, marketing ambiental, ecomarketing e marketing 

sustentável”. Na concepção do autor, todas rumam para a mesma direção, o 

termo “verde” é empregado para enfatizar tudo àquilo que diz respeito ao meio 

ambiente. 
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Assim como o marketing, o marketing verde também consiste em todas 

as atividades desenvolvidas para gerar e facilitar quaisquer trocas com a 

intenção de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, desde que 

esta satisfação ocorra com o mínimo de impacto negativo sobre o meio ambiente 

(BAISCH, 2008). Ainda segundo o autor, no marketing verde, os consumidores 

desejam encontrar a qualidade ambiental nos produtos e serviços que adquirem. 

Diante disso nota-se, a importância das empresas em reunir esforços para que 

os consumidores adquiram bens que não agridam ao meio ambiente e sociedade 

de uma forma geral. 

Jöhr (1994) explica que o marketing verde acontece quando os termos 

ecológicos são inseridos nos objetivos de marketing. Para Gonzaga (2005) a 

consequência é o desenvolvimento de produtos ecologicamente orientados e 

menos agressivos ao meio ambiente, que gastem menos energia, produzam 

menos resíduos, consumam menos matéria-prima, apresentem maior facilidade 

de manutenção, possuam embalagens mais adequadas, sejam distribuídos sem 

riscos e permitam descarte sem resíduos. 

Na concepção de Dias (2009) o marketing verde pode ser identificado 

como um conjunto de políticas e estratégias de comunicação (promoção, 

publicidade e relações públicas, entre outras) destinadas a obter uma vantagem 

comparativa de diferenciação para os produtos ou serviços que oferece a 

empresa em relação às marcas concorrentes, conseguindo desse modo 

incrementar sua participação no mercado, consolidando seu posicionamento 

competitivo. 

Segundo Ottman (1994), o marketing verde possui dois objetivos: o 

primeiro consiste em desenvolver produtos que equilibrem as necessidades dos 

consumidores, com um preço viável e exerçam o mínimo de impacto sobre o 

meio ambiente. O segundo significa projetar uma imagem de alta qualidade, 

incluindo sensibilidade ambiental do produto e do fabricante. 

De acordo com Zenone (2006, p. 23) “a imagem da empresa tem papel 

fundamental na decisão de compra dos consumidores, envolvendo não só a 

qualidade dos seus produtos e processos, mas também os esforços da empresa 

em relação às práticas sociais.” As empresas que valorizam suas atitudes em 

relação ao meio ambiente, e coloca em prática ações que beneficiem o meio 

ambiente, certamente, passa a ser bem vista pelo público consumidor 
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consciente. Os consumidores ao perceberem que as empresas possuem 

práticas ambientalmente corretas, passam a valorizá-las, dar maior credibilidade 

e assim, essas empresas, atraem mais consumidores. 

Na Pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias realizada em 1998 

com 1.451 organizações em todo o território brasileiro (CNI, 1998), observou-se 

que 85% dessas empresas possuem práticas de gestão ambiental, sendo que 

dessas, 16% agem dessa forma para atender os consumidores preocupados 

com as questões ambientais, 17% para atender às exigências da população e 

20% para a melhoria da sua imagem junto à sociedade (MOTTA, 2004).  

Segundo Cunha (2006), mais de 40% da população brasileira preocupa-

se com questões ambientais e com responsabilidade social ao realizarem suas 

compras. Essa atitude está modificando o comportamento das organizações, 

visto que as mesmas precisam se adaptar a esse novo fenômeno. 

Uma problemática existente é que muitas empresas buscam, adotar 

práticas de marketing verde, impulsionadas apenas ao interesse comercial, e 

nessa busca muitas acabam se enveredando por comportamentos não éticos e 

socialmente irresponsáveis (SIRGY; LEE, 1996 apud CASEIRO, 2001; ROCHA; 

FERREIRA; SILVA, 2012). 

De acordo com Dias (2011), os consumidores que apresentam uma 

preocupação com a natureza, e possuem um comportamento coerente com 

esses valores, são classificados como consumidores verdes ou ecológicos. Esse 

novo tipo de consumidor procura produtos menos nocivos ao meio ambiente, 

valorizando o que é produzido pelas empresas socialmente responsáveis. De 

uma maneira geral, aceitam pagar um preço maior pelo produto ambientalmente 

correto, pois entendem que o aumento no preço se traduz em um aumento do 

seu valor social. Também demonstram repúdio aos produtos que contaminam o 

meio ambiente, constituindo correntes de opinião na sociedade contrárias a 

certas organizações. 

 

2.1.1 Mix de Marketing Verde 

 

O mix de marketing consiste em um grupo de variáveis controláveis em 

que a empresa utiliza com a finalidade de produzir a resposta que se deseja no 

mercado pretendido (Kotler e Armostrong, 1998). Para Dias (2003), o mix de 
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marketing é o conjunto de quatro ferramentas, também chamadas de 4P’s, que 

a empresa utiliza na criação de valor para o cliente: produto, preço, promoção e 

ponto de distribuição/praça. 

Seguem abaixo algumas características dos 4P`s: 

Produto: Kotler e Keller (2006) afirmam que o produto pode ser definido 

como tudo o que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou um desejo, ou seja, bens físicos, serviços, experiências, 

eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias. 

Preço: O preço é o único elemento do composto de marketing que produz 

receita, os demais produzem custo, os autores avaliam ainda que por meio da 

determinação do preço uma empresa pode perseguir objetivos que definem 

estratégias como de sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da 

participação de mercado ou liderança de qualidade de produto. Os itens 

restantes que tangem o Composto Preço para os quais estão previstos 

descontos, concessões, condições e prazos de pagamento são igualmente 

importantes, mas devem levar em consideração principalmente o momento e a 

circunstância da venda, baseados também em uma realidade de mercado 

imposta pela concorrência, com o intuito de igualar-se ou criar diferencial 

competitivo. 

Promoção: O marketing moderno é muito mais do que apenas criar bons 

produtos e disponibilizá-los ao mercado consumidor, é indispensável neste 

processo a comunicação com os clientes (KOTLER e KELLER, 2006). Ainda de 

acordo com os autores, as principais ferramentas do Composto Promoção são: 

propaganda, promoção de vendas, venda pessoal e relações públicas. 

 Ponto de distribuição: A distribuição pode referir-se ao canal de marketing 

que corresponde a um sistema de organização pelo qual o produto, recursos ou 

informações passam de produtores a consumidores, ou pode estar relacionada 

à distribuição física, que é a movimentação de produtos ou serviços, com local, 

quantidade e prazos determinados, e que se feita corretamente prioriza a 

manutenção e otimização de custos. O Ponto de Vendas ou Praça pode ser 

entendido como a combinação de agentes os quais o produto flui, desde o 

vendedor inicial (geralmente o fabricante) até o consumidor final. Uma empresa 

pode, dependendo da logística planejada, utilizar-se do atacadista, do 
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distribuidor, do varejista, do correio, de loja própria, ou de qualquer outro canal 

para distribuir seus produtos na praça. 

Os 4P’s, são ferramentas estratégicas que uma empresa utiliza para criar 

valor para os clientes e alcançar os objetivos organizacionais, será utilizado para 

atingir o mercado alvo, segmento de mercado que a organização se esforça para 

alcançar” (GIULIANI, 2003, p. 26). Sendo assim, cada empresa pode elaborar 

seu próprio composto de marketing conduzindo suas estratégias para o mercado 

específico para o qual trabalha. No caso do marketing verde, é utilizada essa 

mesma ferramenta, porém de uma maneira adaptada para às questões 

sócioecológicas. 

   

Figura 1- 4Ps do marketing verde 

 

Fonte: adaptado de Paiva (2007) 

Na visão de Dias (2009), os produtos verdes (ou ecológicos) satisfazem 

as necessidades e desejos de seu público alvo, e estão disponíveis para a 

comercialização assim como os produtos convencionais, só que com a proposta 

de causar menos prejuízo ao meio ambiente, durante sua produção, consumo, 

bem como descarte. 

A variável preço no composto de marketing verde é bastante complexa 

devido o alto valor dos produtos. Guimarães, Abraham e Epelbaum (2001), citam 

que os produtos ecológicos ou verdes tendem a ser historicamente mais caros 
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que os produtos concorrentes, sofrendo uma desvantagem no mercado, pois a 

maioria dos consumidores tendem a optar pela marca mais barata, mesmo o 

produto trazendo qualidades e desempenho iguais ou superiores. 

Já a distribuição de um produto, conforme propõe Enoki et al (2008), é um 

processo fundamental, pois é quando consumidores terão sua primeira 

experiência com o produto. Neste sentido, Dias (2009) explica que a distribuição 

do produto ecológico consiste em tornar disponível ao público desse segmento, 

os meios que facilitem o comportamento mais ecológico, como por exemplo, uma 

distribuição do produto comercializado que não prejudique o meio ambiente, 

assim como a disponibilidade de um canal de distribuição de retorno para os 

produtos usados, facilitando a reciclagem. 

Sendo assim, a distribuição verde pode ser qualificada pela utilização 

eficiente dos recursos, impedimento do mau uso da matéria prima no processo 

de produção e facilitação do ato de devolução dos produtos, tudo sob a intenção 

de reduzir o impacto ambiental (ANDRÉS; SALINAS, 2002). 

Em relação à promoção, Enoki et al (2008) ressaltam que é importante 

sensibilizar o comprador a respeito dos problemas ambientais, e isso é um 

processo lento, pois se espera alterar o comportamento de longo tempo que não 

considerava as questões ambientais. Assim, o trabalho promocional deve expor 

ao cliente todo esforço empresarial para tornar o produto menos ofensivo ao 

meio ambiente (GIACOMINI FILHO, 2004). “O objetivo da comunicação deverá 

ser o de informar sobre os atributos do produto, principalmente os aspectos 

positivos em relação ao meio ambiente”, associando assim a imagem da 

empresa aos valores ambientais (DIAS, 2009, p. 157). 

Diante do exposto pode-se observar que os elementos táticos do 

marketing verde trazem a questão ecológica como grande variável a ser 

trabalhada e apresentada aos consumidores, na perspectiva de reforçar na 

marca o viés verde. 

Outra questão a se analisar ao trabalhar com marketing verde é conhecer 

o comportamento do consumidor, neste sentido seguem algumas 

considerações. 
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2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

Os consumidores são de extrema importância para as organizações, pois 

sem os mesmos, elas não existiriam. Essa relação dos consumidores com as 

mesmas se faz através de processos de trocas, onde a empresa oferece bens 

ou serviços e o consumidor os adquire, para utilizá-los de acordo com a maneira 

com que bem necessitam e desejam.  

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 164), o comportamento do consumidor 

é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, 

usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e desejos. Para Blackweell, Miniard e Engel (2005), é uma ciência 

que utiliza o conhecimento da Economia, Psicologia, Antropologia e outras 

disciplinas. Essas referências servem de suporte para o conhecimento de 

cultura, valores, crenças e desejos, tudo aquilo que influencia o processo de 

decisão de compra. 

Avaliar o comportamento dos consumidores é uma tarefa complexa, pois 

envolve diversos fatores internos e externos, tais como culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos, que podem influenciar na aquisição de produtos ou 

serviços. A Figura 2 resume os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor. 

Figura 2 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 
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Fonte: Kotler e Armstrong (2000, p.77). 
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1) Fatores culturais 

Os fatores culturais exercem uma profunda influencia no comportamento 

do consumidor através de valores e crenças passados de uma geração para a 

outra determinando e regulando o comportamento humano em uma sociedade 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2000). Encontram-se subdivididos em três: cultura, 

subcultura e classe social. 

a) Cultura: No âmbito mercadológico, Kotler (1998, p.162) afirma que a “cultura 

é o determinante mais fundamental dos desejos do comportamento de uma 

pessoa”. Nela as pessoas acabam adquirindo um conjunto de valores, 

percepções preferências e comportamentos por meio da vida em sociedade, 

como em grupos sociais, no qual interferem em seus hábitos de consumo ao 

longo do tempo. 

b)Subcultura: Composta por um conjunto de particularidades culturais de um 

grupo social menor, sem que haja a desvinculação da cultura vigente. Kotler 

(1998, p.162) diz que “cada cultura consiste em subculturas menores, as quais 

fornecem identificação mais específica e socialização para os seus membros”. 

São exemplos de subcultura os valores que diferenciam religiões, grupos raciais, 

regiões geográficas, entre outros. 

c) Classe social: Composta de um grupo de pessoas que estão enquadradas 

em um estrato social comum. De acordo com Kotler (1998): 

“classes sociais são divisões relativamente homogêneas e 
duradouras de uma sociedade, que são ordenadas 
hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, 
interesses e comportamentos similares”. Kotler (1998, p.163). 

 

2) Fator social 

Para Kotler e Keller (2006) “os fatores sociais tem seus grupos de 

referência, família, papéis e posições sociais que acabam por influenciar o 

comportamento de compra”. Esse fator é dividido em grupos formais e informais 

de referência, conhecidos também como grupos formadores de opinião. 

a) Grupo informal: constituído por aqueles com maior afinidade, como família 

(com maior grau de influência), amigos vizinhos e colegas de trabalho. No caso 

das mulheres atuais que sustentam a família, a figura feminina como principal 

força de decisão de consumo. A mudança dos paradigmas da família tradicional 
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e a construção de novos núcleos familiares representam bem a evolução do 

comportamento do consumidor. 

b) Grupo formal: Representado por pessoas que influenciam de forma indireta 

o consumo de determinado produto ou serviço. Como por exemplo, grupos 

sindicais, categorias profissionais, líderes exemplares na área em que atua e 

sociedades religiosas. Um exemplo são os sindicatos, que representam forte 

influência para os trabalhadores, defendendo seus direitos e indicando empresas 

que devem ser escolhidas ou evitadas. 

 

3) Fator Pessoal  

De acordo com Kotler e Armstrong (2000) as características pessoais 

como idade e ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, 

personalidade e autoconceito, também influenciam o comprador em suas 

decisões. 

a) Idade: De acordo com Kotler e Armstrong (2000) as pessoas mudam os 

produtos e serviços que elas compram ao longo de suas vidas e também mudam 

os gostos e preferências quanto à comida, roupas, móveis, imóveis e recreação 

frequentemente são relacionados com a idade e as compras são condicionadas 

pelo estágio no ciclo de vida da família pelos quais as famílias podem passar à 

medida que amadurecem ao longo do tempo. 

 b) Ocupação: consiste na profissão exercida pelo consumidor, o que influencia 

diretamente os padrões de consumo. O médico terá um comportamento de 

consumo diferente de um advogado ou de um engenheiro, por exemplo, mesmo 

que tenha algumas semelhanças, mas ainda assim comprará produtos com 

outras finalidades. 

c) Condição econômica: Refere-se à renda disponível, composta por 

patrimônio, poupança, condições de crédito que afetam diretamente as escolhas 

de compra do consumidor. Segundo Kotler (1998), essa questão afeta 

diretamente a escolha entre produtos, sobretudo do mais caro ou mais barato na 

condição atual em que se encontra o consumidor no momento. 

d) Estilo de vida: Expresso no status quo e no padrão de vida do indivíduo, 

interesses e opiniões que se associam a produtos e serviços específicos, 

levando o consumidor a comprar de acordo com o posicionamento da marca no 

mercado. Como é o caso de marcas de carro como a Ferrari e Mercedes Benz, 
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assim como modelos de roupa de grife, que muitas pessoas acabam comprando 

para manter o status quo ou elevar sua condição na sociedade. 

e) Personalidade: cada pessoa tem uma personalidade distinta, que 

influenciará seu comportamento de compra. É um elemento importante que 

estabelece relações fortes entre vários tipos de personalidade e escolha de 

consumo. A personalidade pode ser expressa em sentimentos como um 

indivíduo racional e controlado e que evita riscos, ou de uma pessoa materialista 

que tem o desejo de comprar apenas por ter tal objeto, ou até de um homem ou 

mulher intuitiva, que tem uma visão ampla da situação e que pesa as opções 

mentalmente e especula as decisões que toma, assim como seus resultados. 

 

4) Fatores psicológicos 

As escolhas de compra de uma pessoa são ainda influenciadas por quatro 

fatores psicológicos principais: motivação, percepção, aprendizagem e crenças 

e atitudes (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

a) Motivação: Reflete o desejo que leva o consumidor à ação de satisfazer suas 

necessidades e desejos específicos por meio de escolhas de consumo. De 

acordo com Kotler (1998, p.173), “um motivo ou impulso é uma necessidade que 

está pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”. 

b) Percepção: É o processo em que o consumidor seleciona a estrutura e decifra 

as informações recebidas. A percepção depende não só de estímulos físicos, 

mas também da compreensão da relação desses estímulos com as 

necessidades da situação em que o indivíduo está vivenciando. 

c) Aprendizagem: Trata-se do conhecimento adquirido pelo consumidor devido 

ás suas experiências anteriores, evitando erros ou ampliando os acertos. Pode 

ocasionar mudanças de comportamento por meio da ampla utilização da 

experiência passada. 

d) Crenças e atitudes: Relacionado aos posicionamentos psicológicos, tanto 

negativo como positivo, do consumidor diante das escolhas de consumo. Quanto 

às atitudes, Kotler (1998) afirma que elas colocam as pessoas numa estrutura 

mental de gostar ou odiar um determinado objeto, pois o homem é dotado de 

razão e personalidade única. 

Diante disso, empresas que compreendem o comportamento dos mesmos, 

podem possuir grande vantagem competitiva no mercado, porque com o 
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entendimento desse comportamento, os profissionais de marketing são capazes 

de prenunciar uma possível reação a sinais informacionais e ambientais, 

podendo assim planejar suas estratégias de marketing de forma consciente 

(SCHIFFMAN; KANUK, 1997). Segundo Palhares (2003) o estudo do 

comportamento do consumidor é o entendimento de como o consumidor reage 

ao ambiente que o circunda, por isso é o requisito fundamental na definição de 

estratégia de posicionamento da empresa. 

Neste sentido, percebe-se o quão importante passa a ser a compreensão, 

por parte das empresas, do comportamento do consumidor ligado a assuntos 

ambientais (STERN, 1999). De acordo com Straughan & Roberts (1999) desde 

que a questão ambiental surgiu, buscam-se indicadores para poder explicar a 

probabilidade das pessoas terem um comportamento ecologicamente 

consciente. Conforme os autores, as diversas tentativas se apoiaram em 

variáveis demográficas (idade, sexo e renda). Já outros estudos buscaram 

identificar variáveis psicográficas (altruísmo e preocupação ambiental) que 

demonstrem atitudes e comportamentos ambientais. 

Existem fatores que influenciam o comportamento do consumidor, todavia 

não existem somente os estímulos das empresas as chamadas “variáveis 

controláveis”, mas também fatores que fogem ao controle chamado “variáveis 

incontroláveis”. Seguindo essa linha e refletindo sobre a ampliação das 

preocupações ambientais, estudiosos debatem se o modo como os 

consumidores administram suas vidas é ou não regido por questões “verdes” 

(Mainiere et al. 1997; Peattie, 2001; Stern, 1999; Thogersen, 1999). O que 

predomina é que o comportamento de compra pode ser afetado por assuntos 

ambientais, sendo esta uma sugestão a ser considerada nas decisões e 

estratégias de marketing (Wagner, 1997). 

Nesse sentido, além de compreender o comportamento do consumidor se faz 

necessário que as organizações conheçam as etapas do processo de decisão 

de compra, pois assim serão direcionadas ações para satisfazê-los. 

 
2.3 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 
De acordo com Kotler (2003), ao fazer uma compra, o comprador passa por 

um processo de decisão que consiste em cinco etapas: reconhecimento da 
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necessidade, busca por informações, avaliação das alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós compra. 

 

Figura 3 - Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor 

 
 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 189) 
 

Kotler e Keller (2006) ressaltam que esse processo começa bem antes da 

compra real e tem consequências que perduram por muito tempo e que nem 

sempre os consumidores passam por todas as cinco etapas ao comprar um 

produto, elas podem pular e até inverter uma delas. Todavia, esse modelo 

proporciona uma boa referência, uma vez que capta todas as considerações que 

surgem quando um consumidor se depara com uma nova compra (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

O processo de compra inicia-se com o reconhecimento da necessidade, 

como reconhecimento do problema, resultante de estímulos internos ou 

externos. Sentir a necessidade de possuir algo é o primeiro, de cinco passos 

para a decisão de compra. Essa necessidade pode ser influência de algum 

anúncio, promoção ou insatisfação pessoal (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Mowen e Minor (2003) afirmam que o reconhecimento da necessidade ocorre 

quando se percebe uma discrepância entre uma condição real e uma condição 

desejada.  

Após a identificação do problema o consumidor busca informações internas 

e externas sobre a empresa ou produto desejado. As buscas internas são 

aquelas feitas pela consciência, onde se busca informações de compras 

passadas ou de algum relato do inconsciente. A busca de informações externas 

vai além da memória pessoal. Kotler e Armstrong (2003) citam que as pessoas, 

com frequência, pedem aos outros – amigos, familiares, conhecidos, colegas de 

trabalho – recomendações sobre um produto ou serviço. 

A terceira etapa é a avaliação de alternativas, onde o consumidor analisa as 

opções e possibilidades de substituição ou não do bem desejado e o risco em 

sua decisão. O preço, praça, produtos, prazo e forma de pagamento são 
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importantes nessa avaliação. Caso o consumidor não encontre nenhuma 

variável que o leve à desistência inicia-se a penúltima etapa do processo. Kotler 

e Armstrong (2003) indicam ainda que o modo como os consumidores avaliam 

as alternativas de compra depende de suas características pessoais e da 

situação de compra.  

A quarta etapa é a compra por si, efetivada após as etapas anteriores. Mowen 

e Minor (2003) entendem que a maneira como os consumidores escolhem é 

fortemente influenciada por todas as etapas anteriores do processo de decisão.  

A quinta e última etapa do processo de decisão de compra é o pós-compra, 

onde o consumidor confirma se a experiência da compra atendeu ou superou 

suas expectativas gerando a satisfação ou insatisfação (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003).  

Diante do exposto, pode-se verificar que o trabalho do profissional de 

marketing é algo complexo e que exige grande conhecimento de seus 

consumidores. Diante disso deve-se verificar quanta influência o marketing verde 

poderá acarretar nessa decisão de compra. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo encontram-se as classificações metodológicas, as quais esta 

pesquisa insere-se, assim como, sua unidade de análise e amostra e os 

procedimentos de coleta de dados, onde empregou-se o levantamento de 

campo. 

Este capítulo tem por objetivo abordar a metodologia proposta para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Segundo Minayo (2002) a metodologia 

consiste os caminhos que o pesquisador adotará para desenvolver determinado 

trabalho. Para Marconi e Lakatos (2001), é através da metodologia que são 

esclarecidos os métodos aplicados para a elaboração de um trabalho científico, 

ou seja, as ferramentas necessárias para a construção de determinado trabalho. 

Os processos metodológicos são de extrema importância, pois, são através 

deles que os procedimentos utilizados na coleta, análise e desenvolvimento dos 

dados serão demonstrados. 

O presente estudo tem por objetivo verificar a influência do marketing verde 

na decisão de compra de estudantes do IFBA campus de Salvador. Diante disso, 

utilizou-se, inicialmente, o método de pesquisa exploratória que segundo Mattar 

(1999) visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os primeiros 

estágios da investigação quanto à familiaridade, ao conhecimento e a 

compreensão do fenômeno por parte do pesquisador. De acordo com Gil (2002), 

os estudos exploratórios têm por finalidade principal aprimorar as ideias ou 

descobrir intuições. 

Nesta pesquisa pode-se classificar a sua primeira fase como exploratória por 

ser avaliada como a mais apropriada à realidade do estudo devido à insuficiência 

de informações referentes à identificação e levantamento sobre a influência do 

marketing verde na decisão de compra dos universitários de Salvador. Já o 

segundo momento pode-se classificar como descritiva, pois apresentou, 

conforme as respostas dos participantes da pesquisa de campo, as percepções 

e associações que estes fazem com relação à influência do marketing verde na 

decisão de compra. A investigação descritiva exibe particularidades de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Segundo Mattar (1999) 
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este estudo descritivo não tem intenção de esclarecer os fatos, apesar de 

poderem servir de base para tal explicação futuramente.  

Quanto à técnica de investigação, a pesquisa é bibliográfica e de campo. 

Para Vergara (2000, p. 43) pesquisa bibliográfica é “um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. Neste sentido, tem-

se utilizado material de vários autores para fundamentação teórico-metodológica 

desta pesquisa, enfocando principalmente temas como marketing e marketing 

verde, comportamento do consumidor, dentre outros assuntos. Também foram 

utilizados materiais obtidos em livros, artigos, teses, monografias e dissertações.  

No que se refere à natureza, a pesquisa é qualitativa e utiliza métodos e 

técnicas quantitativas no tratamento dos dados. Este tipo de pesquisa tem 

caráter exploratório e estimula o entrevistado a pensar sobre o tema, objeto ou 

conceito. Segundo Denzin e Lincoln (2005), a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos 

em termos dos significados.  

Como citado anteriormente, este estudo também pode ser classificado 

quanto aos meios como pesquisa de campo, buscando atingir os objetivos 

propostos neste estudo, incluiu como instrumento de coleta de dados a aplicação 

de um questionário estruturado e padronizado, adaptado no estudo de Andrade 

(2015) (ver apêndice A), enviado por e-mail e para redes sociais, e preenchidos 

de modo digital e virtual através da ferramenta de criação de formulário do 

Google Drive, o Google Form. O questionário utilizado para coletar os dados era 

composto por questões divididas em duas seções: a primeira para identificar o 

perfil dos entrevistados e a segunda para verificar a influência do marketing 

verde na decisão de compra dos entrevistados. 

 

Unidade de análise e amostra da pesquisa 

 

A unidade de análise proposta para o prosseguimento da coleta de dados 

foram estudantes de diversos cursos superiores, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus de Salvador.  
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Para realização do trabalho, foi escolhida uma amostra por conveniência que 

segundo Cozby (2006), pode ser classificada como não probabilística acidental, 

ou também chamada de não probabilística “por conveniência”, em que o 

pesquisador seleciona os participantes da pesquisa pela facilidade de acesso. 

Vergara (2000) explica que a amostra não probabilística por acessibilidade 

seleciona uma amostra da população que seja acessível. 

 A amostragem teve um universo de 500 questionários enviados por email e 

redes sociais. Deste total, foram obtidos 201 retornos correspondendo a uma 

taxa de resposta da ordem de 40% aproximadamente. A amostra foi composta 

por 201 estudantes dentre os cursos superiores de Administração, Engenharia 

Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Química, Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos, Tecnologia em Radiologia, Geografia, 

Matemática e Física. 

 

Procedimentos de coleta de dados 

 

O instrumento aplicado de coleta de dados quantitativa foi, em parte, extraído 

do artigo do autor Andrade (2015) anteriormente mencionado, mas também 

foram incluídas e adaptadas questões mais pertinentes aos objetivos desta 

pesquisa. 

O questionário desenvolvido teve, por fim, questões estruturadas, e foi 

dividido em duas seções: Seção A - Perfil dos estudantes; Seção B - Influência 

do marketing verde na compra. (ver APÊNDICE A). 

Como dito anteriormente, os questionários foram enviados por email e por 

redes sociais. De acordo com a sugestão de Lakatos (2006), os questionários 

foram encaminhados incluindo orientações de consentimento para participação 

na pesquisa, mas também direcionamentos quanto ao preenchimento de 

algumas questões lá existentes.  

O questionário foi disponibilizado aos alunos no período de 08 de agosto a 

25 de setembro de 2017. Após a coleta de dados, através dos questionários, foi 

feita a tabulação e análise dos dados, através de gráficos, com percentuais 

estatísticos, que serviram para interpretação e considerações finais do problema 

de pesquisa. 
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Apresentação e tratamento de dados 

 
Através da apreciação e intersecção das respostas, os dados obtidos na 

coleta foram compilados e tabulados por meio da planilha do software Excel do 

pacote Office no ambiente Windows. 

Não foi preciso fazer proposições quanto ao padrão de distribuição de 

probabilidade da população, visto que a amostragem escolhida foi por 

acessibilidade ou por conveniência, destituída de qualquer rigidez estatística. 

Sendo assim, a pesquisadora optou pelos elementos a que tem acesso, 

assumindo que estes possam retratar o universo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesta etapa, foram analisadas as respostas dos 201 questionários aplicados 

aos estudantes. O questionário utilizado para coletar os dados foi dividido em 

duas seções: a primeira para identificar o perfil dos entrevistados e a segunda 

para verificar a influência do marketing verde na decisão de compra. 

 

Seção A- Perfil dos entrevistados 

 

Desta forma, dos 201 participantes que responderam aos questionários, 

54,2% correspondem ao sexo feminino, e 45,8% ao sexo masculino, como 

mostra a Figura 4.  

 

Figura 4 - Gênero dos respondentes 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em relação à faixa etária, conforme Figura 5, a maioria dos respondentes tem 

entre 18 a 24 anos. Tal faixa etária representa 41,3% dos respondentes, sendo 

que aqueles com 25 a 30 anos representam 35,8% dos entrevistados, a faixa 

etária de 31 a 40 anos representa 19,4%,dos respondentes, e aqueles com mais 

de 40 anos representa 3,5% dos entrevistados. Diante disso, nota-se que a 

maioria dos respondentes encontra-se na faixa jovem, de 18 a 30 anos, 

correspondendo a 77,1%. 
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Figura 5 - Faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No que diz respeito à renda familiar dos respondentes, a Figura 6 mostra que 

27,4% possuem renda familiar de até R$1.874,00; 37,3% entre R$1.874,00 a 

R$3.748,00; 30,3% entre R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00; 3,5% entre R$ 9.370,01 a 

R$ 18.740,00 e 1,5% acima de R$ 18.740,00.Observa-se que a maioria destes 

(67,6%) recebem até dez salários mínimos. 

 

Figura 6 - Renda familiar 

 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em relação ao grau de escolaridade, conforme a Figura 7, 84,1% dos 

respondentes possuem ensino superior incompleto, 11,4% superior completo e 

4,5% pós-graduação. 
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Figura 7 - Escolaridade 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Dentre os entrevistados, conforme Figura 8, 40,3% cursam Administração; 

23,9% Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 15,9% Geografia; 6% 

Engenharia Química; 5,5% Matemática; 2,5% Tecnologia em Radiologia; 2,5% 

Física; 0,5% Eventos; 2,5% Engenharia Industrial Mecânica e 0,5% Engenharia 

Industrial Elétrica. 

 

Figura 8 - Cursos dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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O conjunto dos dados demográficos e ocupacionais dos respondentes 

revelou que a maioria deles é do sexo feminino (54,2%), tem idade entre 18 a 24 

anos (41,3%), possuem renda familiar entre R$1874,01 a R$ 3748,00 (37,3%), 

possuem ensino superior incompleto (84,1%) e (40,3%) cursam Administração. 

 

Seção B – Dados sobre a influência do marketing verde na decisão de 

compra 

 

Após apresentar o perfil dos entrevistados, pretende-se compreender o 

processo de compra e os fatores que o influenciam. As questões de 6 a 16 foram 

utilizadas para alcançar os objetivos da pesquisa. A questão 6 procurou 

identificar os principais requisitos dentre preço, qualidade, embalagem, 

publicidade, experiências passadas de outros consumidores, influências 

ambientais e marca que influenciam no processo de decisão de compra dos 

entrevistados. 

Pode-se verificar, na Figura 9, que os fatores “preço” e “qualidade” foram os 

mais citados pelos entrevistados, o primeiro foi mencionado por 83,1% dos 

respondentes e o segundo por 82,1 %. Experiências passadas de outros 

consumidores aparece em 3º lugar, sendo citada por 31,8% dos entrevistados. 

O fator “marca” foi mencionado por 18,9% dos pesquisados. Já “questões 

ambientais” foi mencionado por apenas 10,4% dos respondentes. O fator menos 

apontado foi “embalagem” com 3,5%. Diante disso, pode-se constatar que a 

maior parte dos respondentes estão mais preocupados com o preço e a 

qualidade do que com fatores ambientais, ou seja, a maioria das pessoas não 

considera a influência ambiental do produto como um quesito de influência no 

processo de decisão de compra. 
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Figura 9 - Fatores influenciadores na decisão de compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Foi questionado aos respondentes se já tinham ouvido falar sobre o 

marketing verde, a intenção desta pergunta é perceber o conhecimento 

superficial dos entrevistados sobre o tema. De acordo com Figura 10, 58,7% dos 

entrevistados já ouviram falar sobre o marketing verde e 41,3% nunca ouviram 

falar neste termo. 

 

Figura 10 – Respondentes que ouviram falar no Marketing Verde 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Pode-se verificar na Figura 11, que 38,8% dos entrevistados dizem conhecer 

o marketing verde e 61,2% não o conhecem, ou seja, a maioria dos entrevistados 

carece de informações acerca do Marketing Verde. 

 

Figura 11 – Conhecimento sobre Marketing Verde 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para uma melhor análise dos resultados, realizou-se um cruzamento entre os 

cursos e o conhecimento sobre o marketing verde (Vide Figura 12). Desse 

cruzamento pode-se observar que 83% dos respondentes que afirmaram 

conhecer o marketing verde são do curso de Engenharia Química. Em 

contrapartida, 82% dos entrevistados que disseram não conhecer o tema em 

questão são do curso de Matemática.  

Ainda destacando o desconhecimento do assunto em tela aparece com 80% 

os estudantes do curso de Física, seguido por Geografia com 73%, 

Administração com 23,5%, Análise e desenvolvimento de sistemas com 19% e 

por último Engenharia Química com 17% de respondentes que não conhecem o 

marketing verde. 

Com relação aos cursos com estudantes que conhecem o marketing verde 

estão em primeiro lugar Engenharia Química com 83%, seguido de Análise e 

desenvolvimento de sistemas com 81%, Administração com 76,5%, Geografia 

com 28%, Física com 20% e por último com 18% Matemática.  

Estes dados podem contribuir para que estas áreas do conhecimento 

incrementem abordagens sobre marketing verde em sua formação, a fim de 

conscientizá-los da importância do tema, não só como consumidores mas como 
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indivíduos críticos que precisam contribuir para a construção de uma sociedade 

mais sustentável.   

 

Figura 12 - Cruzamento entre o curso dos respondentes e conhecimento sobre o 
marketing verde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A Figura 13, ilustra o resultado da pergunta que permite responder ao objetivo 

geral deste trabalho. Verificou-se que apenas 33,3% dos estudantes 

respondentes se sentem influenciados pelo marketing verde quando decidem 

comprar algum produto enquanto que 66,7% não se sentem influenciados pelo 

marketing verde ao realizarem suas compras. Esses dados apontam que ainda 

há uma grande parcela dos estudantes que não dão a devida importância aos 

impactos negativos que as organizações causam ao meio ambiente, isso pode 

está atrelado a baixa consciência sobre a necessidade de preservação do meio 

ambiente para garantir uma qualidade de vida a futuras gerações e  a falta de 

acesso a educação ambiental nos espaços de formação dos indivíduos.  
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Figura 13  –Influência do Marketing  Verde no processo de compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Foi questionado aos estudantes universitários se antes da compra de um 

produto, eles se informam sobre os problemas ambientais que ele pode causar 

durante sua fabricação. Pode-se verificar na Figura 14, que 63,2% dos 

entrevistados raramente se informam antes da compra de qualquer produto 

sobre os problemas ambientais que ele pode causar durante a sua fabricação, 

27,4% dos entrevistados nunca se informam e apenas 9,5% se informam de tais 

problemas. Diante disso, a maioria dos entrevistados não está preocupado com 

os problemas ambientais que a atividade da empresa possa causar ao meio 

ambiente e à sociedade durante a fabricação, ou seja, o fator ambiental é pouco 

lembrado na hora de buscar informações sobre o produto/empresa /marca. Mais 

uma vez esta pesquisa confirma a baixa conscientização por parte de estudantes 

universitários sobre um tema contemporâneo e importante para garantir uma 

vida digna para as futuras gerações. 
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Figura 14 - Busca de informações antes da compra de qualquer produto sobre os 
problemas ambientais que ele pode causar durante a sua fabricação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Na análise do Figura 15, constata-se que 70,1% dos entrevistados raramente 

buscam empresas que apoiam projetos relacionados a questões ambientais, 

enquanto 9,5% sempre buscam e 20,4% nunca. Isso pode estar relacionado aos 

fatores que influenciam na decisão de compra uma vez que as questões 

ambientais foram timidamente mencionadas, além da falta de informação sobre 

o assunto. Segundo Giacomini Filho (2004), as empresas que demonstram 

preocupação com a causa ecológica e que levantam esforços para adequarem 

seus produtos e serviços a esse contexto, ganham a atenção do público, que 

consequentemente, tendem a buscar empresas com uma boa imagem.  
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Figura 15 – Busca por empresas que apoiam projetos relacionados a questões 
ambientais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pode-se verificar, na Figura 16, que a existência de rótulos ou 

selos/certificação de proteção ambiental nos produtos raramente influenciam na 

decisão de compra de 63,7% dos entrevistados, aqueles que são sempre 

influenciados representam 15,4 % e os que nunca são influenciados pelos rótulos 

ou selos/certificação de proteção ambiental representam 20,9%.  

Os selos tem seu papel de importância junto ao consumidor e no ato de se 

efetivar uma compra, pois os consumidores acreditam no selo como algo que 

contribui para agregar informações verdadeiras e confiáveis, e que além de ser 

um selo de garantia da preservação da natureza, comprova também a qualidade 

do produto. Conforme Corrêa (2000) é inegável a importância dos programas de 

rotulagem ambiental como um grande propulsor para as mudanças nos padrões 

de consumo, pois além de orientarem os consumidores na compra de produtos 

que agridam menos o meio ambiente, induz os fabricantes, devido à 

concorrência dos produtos no mercado, a mudarem suas formas de produção. 
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Figura 16 - Influência de rótulos ou selos/certificação de proteção ambiental nos 
produtos  

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
 

Quanto à influência das propagandas de produto ecologicamente 

sustentável, na mídia, pode-se verificar, na Figura 17, que 50,7% dos 

entrevistados são raramente influenciados, 40,8% sempre e 8,5% nunca são 

influenciados. Diante disso nota-se que a mídia exerce grande influência aos 

entrevistados. Esse resultado pode ser fundamentado na visão de Dias (2009), 

ao explicar que a publicidade abrange uma série de esforços direcionados a um 

público, aos quais serão transmitidas mensagens visuais ou orais no intuito de 

informá-los para que comprem produtos ou serviços, ou persuadí-los 

favoravelmente para certas ideias, instituições ou pessoas. Ainda ressalta que a 

televisão é um meio de comunicação que permite atingir um grande e variado 

público. O fato de imagens poderem ser transmitidas facilita a veiculação de 

publicidade com a vertente ecológica. Anúncios que veiculam imagens da 

natureza transmitem paz e harmonia e são bem recebidos, de modo geral, 

mesmo pelo público não consciente ecologicamente. 
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Figura 171 - Influência das propagandas de produtos ecologicamente sustentáveis, na 
mídia, na decisão de compra. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Pela análise da Figura 18, verificou-se que 69,5% dos entrevistados, 

acreditam que as empresas estão aderindo a comportamentos responsáveis, 

contra 30,5% que acreditam que essas não buscam um comportamento que vise 

à diminuição dos impactos ambientais. 

 

Figura 18 - Crença na adesão das empresas a comportamentos responsáveis, visando 
à diminuição dos impactos ambientais. 

  
   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quanto ao conhecimento dos entrevistados sobre empresas no Brasil que se 

preocupam com questões ambientais /conservação ambiental, constata-se na 

Figura 19, que 71,6% conhecem e apenas 28,4% não conhecem nenhuma 

empresa com tal característica.  
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Figura 19 - Conhecimento dos respondentes sobre empresas no Brasil que se 
preocupam com questões ambientais/conservação ambiental.  

  
 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Na figura 20, são apresentadas empresas mais lembradas pelos 

respondentes quanto à preocupação com questões ambientais. Pode-se 

verificar, que a Natura e Ypê são as mais citadas pelos entrevistados, a primeira 

foi mencionada por 85,3% dos respondentes e a segunda por 50,5%%. Este 

resultado pode ser justificado pela maior interação que as referidas empresas 

tem com o consumidor e o reforço das ações ligadas à proteção da natureza. 

Desde que a categoria meio ambiente foi criada em 2007, as duas lideram a lista 

da pesquisa Top of mind realizada pelo Instituto Datafolha e pela Folha de 

S.Paulo em 2016. 

A Ypê além da referência de reutilização de água de chuva em cinco fábricas 

lançou duas novas versões de produtos concentrados, um detergente e um 

amaciante, que utilizam menos água na produção. Possui um programa Ypê 

Floresta em parceria com a SOS Mata Atlântica para o replantio de árvores. A 

cada ano, desde o início do projeto, a Ypê anuncia o plantio de novas milhares 

de espécies nativas da Mata Atlântica sendo atingida a marca de 600 mil árvores 

plantadas até 2016. 

Já a Natura é uma empresa carbono neutro desde 2007, com esforços 

intensos para minimizar sua pegada de carbono em todas as etapas de produção 

e para compensar suas emissões de CO2. Esse processo ajudou a acender a 

inovação ecológica, influenciando as tecnologias, o design e as fórmulas 

desenvolvidas pela empresa. A fabricante prioriza materiais reciclados e 
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recicláveis em suas embalagens, analisando o impacto ambiental do ciclo de 

vida do produto. Um exemplo de como a Natura transforma desafios 

socioambientais em novas oportunidades de negócios foi o lançamento, em 

2014, dos refis das fragrâncias da linha Ekos Frescores, feitos de 100% PET 

reciclado pós-consumo, gerando 72% menos emissões de gases do efeito 

estufa. Com esse lançamento, a Natura se tornou a primeira grande marca de 

cosméticos a usar esse tipo de material na perfumaria.  

Constatou-se também que a empresa Faber Castel correspondeu a 36,4% 

dos respondentes; Petrobras 17,4%; Boticário 19%; Nestlé 9,8%; Coca Cola 

4,3%; Samsung 2,7% e Fiat 1,1%.Ainda foram citadas outras empresas tais 

como Kimberly Clark, Cristal, Embasa, Elemento Mineral, Banco do Brasil, 

Walmart e Ambev. 

 

Figura 20 - Empresas cujas ações são conhecidas pelos entrevistados  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Diante da apresentação e análise dos dados, serão feitas algumas 

considerações na próxima sessão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo foi verificar a influência do marketing verde na 

decisão de compra de estudantes do IFBA campus de Salvador. Para isso, foi 

preciso identificar os principais fatores de influência na decisão de compra, 

verificar a percepção dos estudantes quanto à adesão das empresas a 

comportamentos responsáveis e ainda buscou-se identificar empresas que se 

preocupam com questões ambientais, cujas ações são conhecidas pelos 

estudantes. 

Desta forma verifica-se que tais objetivos foram alcançados já que através 

dos dados coletados foi possível demonstrar que 33,3% dos entrevistados são 

influenciados pelo marketing verde. Assim, é de grande importância que se insira 

temas atuais nas instituições de ensino no sentido de promover e trabalhar com 

a educação ambiental, a sustentabilidade, o consumo consciente dentre outros, 

a fim de conscientizar os estudantes e transformá-los em individuos mais críticos. 

Foi identificado também que a maioria dos respondentes não considera a 

influência ambiental do produto como um quesito de influência no processo de 

decisão de compra, os fatores “preço” e “qualidade” foram os mais citados pelos 

entrevistados, o primeiro foi mencionado por 83,1% dos respondentes e o 

segundo por 82,1 %, enquanto que a influência ambiental recebeu 10,4%. 

Verificou-se que 69,5% dos entrevistados, acreditam que as empresas estão 

aderindo a comportamentos responsáveis, visando à diminuição dos impactos 

ambientais. 

Para os estudantes, as empresas Natura com 85,3% e Ypê com 50,5% , 

foram as mais citadas quando buscou-se identificar aquelas que se preocupam 

com questões ambientais. 

Diante disso, é de grande valia que as empresas invistam no marketing 

ambiental, pois, mesmo sem saber o que é marketing ambiental, os 

consumidores são influenciados por ele.  

Os meios de comunicação direta, principalmente os rótulos e as 

propagandas, desobriga o consumidor do trabalho de organizar informações 

complexas e as transforma em uma informação rápida, segura e confiável para 

decidir sua compra. Logo, esses são os meios que as empresas devem utilizar 

para influenciar os consumidores na sua decisão de compra.  
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Pode-se considerar preço e qualidade como fatores relativos, as pessoas se 

preocupam mais com eles, pois são benefícios tangíveis. A responsabilidade 

ambiental não é um benefício tangível, as pessoas não percebem os benefícios 

de adquirir um produto ecologicamente sustentável. Para mudar essa situação, 

é necessário que as empresas mostrem para os consumidores a importância e 

o benefício em adquirir um produto ecologicamente correto, trabalhando isso 

juntamente com a vertente preço e qualidade.  

Como limitações desta pesquisa ressalta-se que a amostra se restringiu a 

estudantes universitários, futuras pesquisas podem contribuir ao meio 

acadêmico e à sociedade, ampliando este universo para diversos públicos. O 

marketing verde neste trabalho foi estudado de forma geral, podendo também 

ser mais específico, nos setores, por exemplo, de alimentos, cosméticos entre 

outros. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO 
 

Seção A 
PERFIL DOS CONSUMIDORES 
 
1-Sexo 
(   ) Feminino   (   ) Masculino 
 
2-Idade  
(    ) 18 a 24 anos 
(    ) 25 a 30 anos 
(    ) 31 a 40 anos 
(    ) mais de 40 anos 
 
3-Qual sua renda familiar? 
(    ) Até R$1.874,00 
(    ) R$1.874,01 a R$ 3.748,00 
(    ) R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00 
(    ) R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00 
(    ) acima de R$ 18.740,00 
 
 4-Escolaridade 
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação 

(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

 
5- Qual curso superior você faz?

Seção B 
INFLUÊNCIA DO MARKETING VERDE NA COMPRA  
 
6-Quais fatores que exercem mais influência na hora da decisão de compra? 
 
(   ) Preço 
(   ) Qualidade 
(   ) Marca 
(   ) Experiências passadas de outros consumidores 
(   ) Embalagem 
(   ) Questões ambientais 
(   ) Outro: ___________________________________ 
 
7-Já ouviu falar sobre marketing ambiental/verde /ecológico? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
 8-Você sabe o que é  marketing ambiental /verde /ecológico? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
9- O marketing verde influencia na sua decisão de compra? 
(   ) Sim             (    ) Não 
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10-Antes de comprar um produto você se informa sobre os problemas ambientais 
que ele pode causar durante sua fabricação? 
 
(   ) nunca (   ) raramente (   ) sempre 
 
11-Você busca empresas que apoiam projetos relacionados a questões ambientais? 
 
(   ) nunca (   ) raramente (   ) sempre
  
 
12-Os rótulos ou selos/ certificação de proteção ambiental nos produtos 
influenciam sua decisão de compra? 
(   ) nunca (   ) raramente (   ) sempre 
 
 
13-As propagandas do produto ecologicamente sustentável, na mídia influenciam 
sua decisão de compra? 
(   ) nunca (   ) raramente (   ) sempre 
 
  
14-Você acredita na adesão das empresas a comportamentos responsáveis, visando 
à diminuição dos impactos ambientais? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
 
15-Você conhece alguma empresa no Brasil que se preocupa com questões 
ambientais/ conservação ambiental? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
16-Qual(is) empresa(s) você aponta como aquela que se preocupa com questões 
ambientais? 
 
(   ) Faber Castel 
(   )Ypê 
(   ) Petrobras 
(   ) Coca cola 
(   ) Natura 
(   ) Boticário 
(   ) Samsung 
(   ) Nestlé 
(   ) Friboi 
(   ) Fiat 
Outro:_____________________


