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Nas últimas décadas tem se notado a crescente preocupação com os impactos ambientais causadas 

na maioria dos casos pelas atividades mercadológicas e industriais. Com isso, algumas empresas 

influenciadas pelas mudanças de comportamento dos consumidores conscientes e na busca pela 

diferenciação perante o mercado, adotaram estratégias e comportamentos em prol do meio ambiente 

(Marketing Verde), visando atender questões legais, e concretizar uma imagem positiva frente aos 

seus consumidores. Diante desta perspectiva, tem-se por objetivo geral: verificar a influência da 

adoção das práticas de Marketing Verde pelas empresas nos hábitos dos consumidores residentes na 

cidade de Marau/RS; e objetivos específicos: investigar se os consumidores reconhecem a 

importância da adoção das práticas de marketing verde pelas empresas; caracterizar o perfil dos 

respondentes como idade, sexo, escolaridade; identificar a intenção de compra de produtos verdes 

na cidade de Marau/RS; e, conhecer o comportamento de compra de produtos verdes na cidade de 

Marau/RS. A pesquisa foi aplicada nos meses de Julho/Agosto e Setembro de 2018, com os 

consumidores que residem no município de Marau/RS. A escolha por este município está 

relacionada com a facilidade na obtenção dos dados por parte da pesquisadora, uma vez que é o 

município onde a mesma reside.   Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado e 

validado composto por 10 questões, disponibilizados via e-mail e redes sociais, para 50 

consumidores. A abordagem foi quantitativa os dados obtidos submetidos à análise descritiva e 

buscou-se detectar e quantificar a relação entre as variáveis através de análises estatísticas. Dentre 

os principais resultados verificou-se a preocupação constante por parte dos entrevistados com o 

meio ambiente inclusive dispostos a pagar mais por produtos verdes, porém os mesmos não tem o 

hábito de buscar informações sobre as práticas adotadas pelas empresas relacionadas ao marketing 

verde, e com isso acabam não adquirindo com frequência tais produtos, e não comprando de 

empresas que investem em marketing verde. Posturas justificadas pela falta de conhecimento e de 

busca por tais informações. Sendo assim, ressalta-se a necessidade de as empresas interagirem com 

os consumidores e demais stakeholders a respeito das práticas de marketing verde. Como a decisão 

de compra do consumidor é importantíssima para as empresas, é de fundamental importância que as 

mesmas invistam na divulgação dos produtos, uma vez que somente a partir do conhecimento 

destas informações, é que existirá a decisão entre comprar um produto “a” considerado verde ou um 

produto “b” qualquer. Como sugestão de pesquisas futuras aconselha-se a realização de pesquisa 

com abordagem qualitativa, a fim de identificar falas e argumentos que influenciam a escolha por 

produtos verdes. 
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