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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A alta competitividade no novo cenário global determina que as empresas 

busquem por inovações para se manterem no mercado, liderando a maior parcela com produtos e 

serviços diferenciados e personalizados. Para tanto, esta pesquisa trata do marketing relacionado 

à consciência ecológica, para que desta forma visualize um cenário de práticas e atitudes a serem 

implementadas pelas empresas inovadoras. OBJETIVO: O propósito deste estudo é abranger 

quais as estratégias, técnicas e aplicações visam atender às necessidades e demandas de 

consumidores cada vez mais preocupados com a sustentabilidade. Sustentabilidade essa que visa 

um mercado mais planejado e desenvolvido. METODOLOGIA: Metodologicamente, este estudo 

foi pautado na composição de um referencial bibliográfico proveniente de artigos, publicações 

em periódicos, livros e no vasto conteúdo abordado e discutido na internet referente à temática do 

marketing ambiental. Com base na metodologia utilizada, o conteúdo estudado permite 

consolidar as informações em uma análise relevante, referente ao reconhecimento do perfil do 

consumidor consciente e das variáveis que fundamentam a diferenciação das empresas no 

mercado. RESULTADOS: Diante do que a pesquisa bibliográfica proporcionou, o estudo 

apresentou aspectos referentes à representatividade do marketing ambiental para as empresas. 

Porém, parte-se da premissa que a organização só pode agregar as variáveis ambientais em seus 

processos quando ciente dos benefícios proporcionados: estratégia, estrutura e funcionalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base no conteúdo abordado no estudo referente ao marketing 

ambiental, o fator fundamental do desenvolvimento do mercado são as questões ecológicas. 

Compõem uma nova postura empresarial e fomenta a percepção da consciência sustentável em 

todas as esferas. 
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