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RESUMO

Nos últimos tempos a sociedade tem estado cada vez mais preocupada com os impactos causados ao meio ambiente e aos indivíduos. O marketing verde teve início na década

de 70 com ações buscando minimizar os efeitos da grande quantidade de lixo produzida pela humanidade. Essa estratégia tem como objetivo controlar todo o processo desde o

desenvolvimento, produção, entrega, até o descarte do produto. Além disso visa atender os desejos e necessidades dos clientes de forma sustentável. O grande desafio para os

estrategistas é orientar o hábito de consumo, buscando clientes que optem por produtos que causem o menor impacto possível no ambiente. Utilizou-se a abordagem qualitativa

para nortear esse estudo de caso. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e levantamento como instrumentos de coleta de dados. A pesquisa foi realizada no período de 01 de agosto

de 2016 a 20 de agosto de 2016 e teve como objeto de estudos uma empresa de cosméticos localizada no interior de Minas Gerais. A empresa possui um compromisso com o

desenvolvimento sustentável e seu sistema de gestão ambiental esta certificado pela ISSO 14001. Identificou-se que a empresa pratica as seguintes ações: tratamento de seus

efluentes, paisagismo e arborização, recuperação de nascentes, controle dos resíduos sólidos, aproveitamento de energia solar e atendimento as exigências da legislação

ambiental.  Contudo observa-se que a empresa não utiliza essas ações em estratégias de marketing verde, fato que poderia contribuir significativamente para seus resultados

frente ao público que valoriza essas ações e que legitima as empresas sustentáveis. Diante do exposto sugere-se uma maior discussão sobre o tema e que a empresa

desenvolva estratégias de marketing verde utilizando suas ações e conquistando assim um diferencial competitivo.
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