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RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo conhecer de que forma grupos de interesses, 
stakeholders, influenciam na adoção de estratégias de marketing verde sob a ótica da empresa Alfa, 
uma indústria moveleira situada no Rio Grande do Norte, Brasil. A metodologia utilizada teve uma 
abordagem qualitativa e utiliza o método do estudo de caso exploratório-descritivo como modelo 
formal e sistemático do estudo científico. Segue as proposições teórico-conceituais de Polonsky 
(1995), Michell, Angle e Wood (1997) e Frooman (1999) como referências básicas. O estudo 
descreve a realidade de uma indústria moveleira do Rio Grande do Norte, e mostra sua filosofia e 
contexto; identifica os stakeholders presentes que influenciam no processo decisório da empresa, 
bem como analisa o grau de importância de cada grupo relevante, mostra as necessidades e 
expectativas dos grupos relevantes e por fim, constata as mudanças ocorridas na organização na 
implantação de estratégias de marketing verde. A partir dos resultados obtidos conclui que os 
stakeholders são levados em consideração na adoção de estratégias de marketing verde, mesmo a 
empresa não possuindo a devida percepção estratégica necessária para avançar na adoção da 
filosofia do marketing verde. Este estudo de caso explora conhecimentos que podem ser apropriados 
e adequados por empresas de pequeno porte que atuem nesse segmento-tendência estratégico do 
marketing verde.  
  
  
 
 
 
Palavras-Chave: Marketing Verde. Stakeholders. Setor Moveleiro.  
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ABSTRACT 
 

 

This master's thesis aims to ascertain how the Stakeholders interactions influence the adoption of 
green marketing strategies from the perspective of the Alpha Company, a furniture industry located in 
Rio Grande do Norte, Brazil. The methodology has a qualitative approach and uses the exploratory-
descriptive case study method as model of formal and systematic study. Following the theoretical and 
conceptual propositions of Polonsky (1995), Michell, Angle and Wood (1997) and Frooman (1999) as 
a reference base. This study identifies and assesses the importance degree of the relevant 
stakeholders, shows their expectations and needs and describes the tactics used by the company for 
the implementation of green marketing strategies. The study describes the reality of a furniture 
industry in Rio Grande do Norte, and shows his philosophy and background; identifies present 
stakeholders that influence the decision process of the company and also, analyzes the degree of 
importance of each group showing their needs and expectations and, finally, it states the changes in 
the organization with the implementation of green marketing strategies. The results it’s concluded that 
stakeholders are taken into consideration in the adoption of green marketing strategies, even without a 
proper strategic perception from the company, an imperative to advance towards the adoption of the 
green marketing philosophy. This case study explores knowledge that may be used and suited to 
small companies that act in the strategic segment-trend of green marketing. 
 
 
 
 
Keywords: Green Marketing. Stakeholders. Furniture Sector. 
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 Capítulo 1 

Introdução 

 

 

Este trabalho visa a descrever como a interação dos stakeholders afeta 

na adoção de estratégias de marketing verde por uma empresa de pequeno porte do 

setor moveleiro. 

Este capítulo apresenta, inicialmente, a contextualização do estudo com 

assuntos referentes ao meio ambiente, as influências dos stakeholders e a adoção 

de estratégias de marketing verde. Em seguida, apresenta a definição do problema 

de pesquisa, dos objetivos do trabalho, a relevância do estudo, a metodologia 

utilizada e a estrutura geral do trabalho.  

 

 

1.1 Contextualização  

 

A necessidade de sobrevivência das organizações diante da 

competitividade do mercado incentivou a busca pela produção em massa para a 

conquista dos menores custos; inovações tecnológicas, buscando diferenciais; além 

de alianças organizacionais entre vários outros movimentos. Como conseqüência, a 

globalização da economia transforma a vida em sociedade. O mercado global é o 

palco de uma atividade econômica competitiva onde a busca pelo lucro e pela 

sobrevivência não avalia as conseqüências danosas que causam ao meio ambiente 

e à própria sociedade.   

Diante dos acontecimentos históricos e da contínua evolução de 

atividades extrativistas, a década de 90 é o marco de um novo comportamento 

mundial: a necessidade da conscientização da população para o desenvolvimento 

sustentável, onde o meio ambiente seja preservado.  

Em resposta às diversas evidências científicas sobre a mudança do 

clima1, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a 

                                                
1
 Significa uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que 

altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 

observada ao longo de períodos comparáveis. (CONVENSÃO DO CLIMA, 1995). 
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Organização Meteorológica Mundial – OMM - criaram o Painel Intergovernamental 

sobre Mudança do Clima – IPCC - em 1988. 

Em seqüência, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento (CNUMAD) também conhecida como Eco – 92; a Agenda 21 e o 

Protocolo de Quioto, entre outros são também alguns dos esforços mundiais mais 

conhecidos para a preservação do meio ambiente. 

O IPCC, responsável por produzir informações científicas a partir da 

revisão de pesquisas de 2500 cientistas de todo o mundo, divulgou quatro capítulos 

que juntos formam um relatório completo sobre o aquecimento global atual. Os 

dados do AR4, relatório de maio de 2007, mostram que o aquecimento global tem 

como uma de suas principais causas a emissão dos gases poluentes tipo CO2 (gás 

carbônico). Conseqüência, em parte, de ações humanas não planejadas, quanto ao 

seu crescimento e desenvolvimento.  

No relatório admite-se que os combustíveis fósseis, por exemplo, 

utilizados em larga escala, expelem gás carbônico (CO2), aumentando o efeito 

estufa e elevando gradativamente a temperatura da terra.  Outra representação de 

ações danosas do homem são os resíduos tóxicos que contaminam o solo e poluem 

rios e mares. Os efeitos poluidores atingem ar, terra e água; elementos 

fundamentais para a sobrevivência da vida terrestre.  

O desmatamento florestal também se apresenta como fator significativo 

para o aquecimento global.  O AR4 considerou a conservação de florestas e o 

desmatamento evitado como medidas de mitigação. O relatório diz que, em curto 

prazo, os benefícios de mitigação de carbono a partir da redução do desmatamento 

são maiores que os benefícios resultantes do reflorestamento. Isto quer dizer que o 

desmatamento é a fonte mais importante de emissões relacionada ao setor florestal. 

Este é um dado relevante para o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente – 

MMA – (2009), dois terços das emissões do país vêm do desmatamento da floresta 

amazônica.  

O MMA em parceria com o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais monitora o volume médio de desmatamento através do sistema de 

Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) e apesar de apresentar o 

comportamento de queda com a redução da área devastada desde 2004, o Brasil 

ainda encontra-se como o 5º. País com maior número de emissões de CO2 per 

capta na lista de avaliação do Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 
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centro de análises para mudanças climáticas do departamento de energias dos EUA 

- U.S. Department of Energy (DOE). 

Diante deste cenário, o Governo brasileiro vem tomando medidas 

fiscalizadoras quanto ao desmatamento e lançou em outubro de 2008 o Plano 

Nacional de Mudanças do Clima2 que prevê, entre outras medidas, eliminar a perda 

líquida da área de cobertura florestal no Brasil até 2015. Isto é, a partir dessa data, o 

Brasil deverá plantar mais do que cortar. Pretende-se, desta forma, ter um 

desmatamento legal e ilegal decrescente e um plantio crescente de árvores, tanto de 

espécies nativas quanto para silvicultura (MMA, 20083).  

Maior fiscalização no controle do desmatamento florestal por parte do 

Governo tem provocado mudanças quanto à utilização da madeira nativa na 

indústria moveleira que está tendo que se adequar às exigências legais desse novo 

cenário. Este é o caso da empresa Alfa, uma movelaria situada no Estado do Rio 

Grande do Norte que, pelo contexto, foi motivada a mudar suas decisões 

estratégicas para se adaptar, da forma mais eficiente possível, ao ambiente 

turbulento em que se encontra. 

O conceito dos stakeholders proposto por Freeman e Reed (1983) trás 

bases para a análise do ambiente externo e interno das organizações. Para eles as 

empresas possuem responsabilidades para vários outros grupos de indivíduos, além 

de proprietários ou acionistas. Definem, ainda, Stakeholder no sentido amplo da 

palavra como “qualquer grupo ou indivíduo, identificável, que possa afetar a 

consecução dos objetivos de uma organização ou que é afetado pela consecução 

dos objetivos de uma organização” (FREEDMAN; REED, 1983, p. 91).  

Seguindo esta corrente de pensamento, Polonsky (1995) utiliza a Teoria 

dos Stakeholders como pano de fundo de seu modelo de gestão estratégica do 

marketing verde ou ambiental.  

Ele defende que para uma empresa agir estrategicamente sob a ótica do 

marketing verde é necessário um processo de gestão dos seus stakeholders, pois 

diferentes grupos de stakeholders possuem diferentes expectativas e que estas 

podem vir a ser conflitantes com os interesses da organização. 

                                                
2
 Governo Federal - Comitê Interministerial Sobre Mudança do Clima - Decreto nº 6.263 de 21 de novembro de 

2007 – Plano Nacional de Mudança do Clima – PNMC. 

3
 MMA – Ministério do Meio Ambiente – www.mma.org.br  
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No sentido destas bases de pensamento, este trabalho pretende 

conhecer de que forma as interações existentes entre os stakeholders se traduzem 

em estratégias de marketing verde sob a ótica da empresa Alfa. 

 

 

1.2.  Problema da Pesquisa 

 

Diante das mudanças climáticas e conseqüentes alterações ambientais 

que o mundo vem passando e do acirramento da fiscalização por parte do governo 

na extração de madeira nativa na Amazônia, a empresa Alfa, indústria moveleira 

situada na cidade de Natal - RN está enfrentando dificuldades para adquirir seu 

insumo básico, a madeira Ipê. Este cenário de turbulência ambiental tem provocado 

a necessidade de adaptação por parte da empresa e conseqüente mudança 

estratégica, traduzindo-se em estratégias de marketing verde. Dessa forma, tem se 

como problema de pesquisa, a saber:  

De que forma os stakeholders afetam na adoção de estratégias de 

marketing verde? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer de que forma os stakeholders influenciam na adoção de 

estratégias de marketing verde sob a ótica da empresa Alfa. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Caracterizar a empresa estudada em seus aspectos de estruturação, 

organização e contexto; 

b. Identificar os stakeholders relevantes para a empresa Alfa; 

c. Analisar o grau de importância de cada stakeholder; 
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d. Identificar as necessidades e expectativas dos stakeholders sob a 

óptica da empresa Alfa; 

e. Descrever as mudanças ocorridas na empresa Alfa a partir da 

implantação de estratégias de marketing verde. 

 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

A importância deste estudo se justifica pela identificação com o tema, 

uma vez que traz à tona fatores relevantes como a conscientização das questões 

ambientais nas decisões estratégicas das organizações, além do seu caráter 

inovador. A discussão com relação às questões ambientais têm estado cada vez 

mais em evidência. Nota-se uma crescente preocupação com a preservação 

ambiental e uma conscientização da sociedade como um todo.  

A escolha da organização utilizada como sujeito deste estudo se deu pela 

significância que o ambiente teve em sua adoção estratégica de marketing verde, 

pelas mudanças ocorridas na organização a partir deste novo foco e pelo livre 

acesso às informações. Caso significativo, apesar de uma empresa de pequeno 

porte, pois pode traduzir-se em avanços empíricos. Nas organizações de pequeno 

porte, normalmente, o reconhecimento das interações dos stakeholders no ambiente 

externo como fator relevante para a adoção de estratégias é praticamente nulo. Este 

estudo se propõe a conhecer e retratar o contexto da organização na adoção de tais 

estratégias. 

Apesar das dificuldades que envolvem as empresas de pequeno porte, 

estas podem buscar um caminho de evolução e de criação de diferenciais diante da 

competitividade em que o mercado global se encontra através da adoção de 

estratégias de marketing verde. 

Como exemplo de adoções estratégicas na área ambiental estão as 

empresas associadas ao Grupo de Institutos Fundações e Empresas – a rede GIFE4 

- com investimentos de cunho social privado; Instituição que representa uma 

amostra qualificada do envolvimento das empresas com as áreas social, cultural e 

ambiental. A base de associados cresceu significativamente, pois das 26 
                                                
4
 Fonte: Censo GIFE – 2007/2008 - http://www.gife.org.br/conexao/gife_censo2008.pdf 
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organizações que deram origem ao GIFE, em 1995, passou para 112 em 2008. Em 

13 anos, a rede cresceu 208%. Segundo o último Censo GIFE, os associados 

investiram cerca de R$ 1,15 bilhão em projetos sociais, culturais e ambientais feitos 

de forma planejada, monitorada e sistematizada.  

Neste contexto, desponta um mercado promissor e em franca expansão: 

o mercado verde, isto é, o mercado de consumidores preocupados com a questão 

ambiental, tornando-se vantajoso, sob diversos aspectos, o desenvolvimento e a 

adoção de uma postura voltada ao marketing ambiental pelas organizações. 

 Corroborando com esta percepção o relatório Talk the Walk5 (2005), 

estudo elaborado pelo Pacto Global - Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas - e a consultoria francesa Utopies, diz que o marketing verde é viável 

economicamente, em particular para empresas que não dispõem de grande somas 

para publicidade, porque as ações social e ambientalmente responsáveis são cada 

vez mais discutidas na sociedade, o que agrega valor ao produto e à empresa. 

Além da necessidade da empresa em manter uma imagem institucional 

saudável perante a opinião pública, há também novas exigências e necessidades do 

mercado atual, onde stakeholders com interesses diversificados impõem uma maior 

pressão às estratégias empresariais a serem implantadas. Neste sentido, alguns 

estudos empíricos que contribuem para o avanço da literatura foram consultados. 

(LYRA; GOMES; JACOVINE, 2009; PINTO; OLIVEIRA, 2004; VERA; HOFFMANN, 

2006). 

Sob a perspectiva teórica, o estudo busca investigar a Teoria dos 

Stakeholders e os conceitos de Marketing Verde, preenchendo uma lacuna de 

conhecimento, uma vez que os temas são relativamente novos e com pouca 

exploração no meio acadêmico. Autores como Polonsky (1994, 1995), Freeman 

(1984), Frooman (1999), Peattie e Charter (2005) entre outros, fazem parte da base 

teórica deste estudo que pretende contribuir com a construção de um referencial de 

consulta para novas pesquisas e interessados sobre o assunto.  

Compreender a realidade específica da organização, sujeito da pesquisa, 

aliada ao que pressupõe hoje um dos maiores avanços do estado da arte a Teoria 

dos Stakeholders e o Marketing Verde é o que este estudo se propõe, visualizando o 

negócio sobre uma perspectiva integrada com a literatura. 
                                                
5
 Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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1.5 Metodologia Geral do Trabalho 

 

Diante da problemática observada nos diversos estudos científicos na 

área da teoria dos stakeholders e do marketing verde e em função do objetivo 

proposto, a metodologia adotada neste trabalho consistiu, inicialmente, de uma 

pesquisa bibliográfica para compor o referencial teórico, abordando a teoria dos 

stakeholders e o marketing verde como estratégia, assim como seus antecedentes e 

conseqüentes. Em seguida, realizou-se um levantamento, hora denominado 

pesquisa de campo na empresa Alfa, utilizando a metodologia do estudo de caso. 

Com os dados obtidos na pesquisa é feita uma análise de resultados e finalmente 

as conclusões e recomendações da tese. A figura abaixo mostra de forma 

objetiva: 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.1: Metodologia geral da tese. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro 

apresenta a introdução por meio da contextualização do tema, o problema de 

pesquisa, a definição dos objetivos, a relevância e metodologia geral do trabalho. 

O segundo capitulo compreende o levantamento do estado da arte com 

relação à teoria dos stakeholders, marketing verde como estratégia, o setor 

moveleiro e as questões ambientais. 

O terceiro capitulo apresenta a metodologia utilizada que foi aplicada para 

a realização da pesquisa de campo, descrevendo a tipologia da pesquisa, unidade 

de análise, a coleta de dados e as técnicas utilizadas para a análise dos dados. 

O quarto capitulo é composto pelos resultados da pesquisa de campo 

com a análise do modelo utilizado. 

O quinto capitulo é constituído pelas conclusões e recomendações, assim 

como as limitações e direções para pesquisas futuras. 

Ao final, têm-se as referências e os apêndices. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 

 

Este capítulo faz uma revisão no estado da arte, levantando na literatura 

os principais autores, seus conceitos, suas defesas e modelos quanto aos assuntos 

do Marketing Verde, Teoria dos Stakeholders, o Setor Moveleiro e as Questões 

ambientais. 

 

 

2.1 Marketing Verde  

 

A atividade econômica do mundo globalizado, onde a busca pelo 

crescimento muitas vezes acontece sem questionamento e planejamento acabou 

trazendo conseqüências danosas principalmente de cunho social e ambiental. Esta 

situação se expressa através das tendências à produção em massa e ao consumo 

excessivo que interferem diretamente na qualidade de vida da população através, 

por exemplo, da poluição do ar, rios e mares, desmatamento florestal, aquecimento 

global e as conseqüentes variações climáticas. 

Dessa forma, o ambiente natural passou a ser respeitado de forma mais 

incisiva a partir do final do século XX, onde o surgimento de ONG´s, legislações 

governamentais específicas e a própria conscientização da população começou a 

cobrar uma postura mais ecológica das empresas e da própria sociedade. 

Assim, hoje, as necessidades sociais passam pelo desafio de descobrir 

modos mais sustentáveis e equitativos de produzir, consumir e viver e é cada vez 

mais freqüente a discussão a respeito do desenvolvimento da economia apoiado no 

conceito de sustentabilidade. 

De acordo com Cavalcanti (1998, p. 165): “Sustentabilidade significa a 

possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida 

para um grupo de pessoas e seus sucessores em um dado ecossistema.”, ou seja, o 

conceito de sustentabilidade é manter as condições ambientais, obedecendo às leis 

da natureza com uma perspectiva de longo prazo para assegurar condições 

ambientais favoráveis para futuras gerações. 
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Dentro deste contexto, Peattie e Charter (2005) dizem que a teoria do 

marketing, em geral, até então enraizada em uma perspectiva econômica e técnica 

concentrava-se em trocas, produção e lucro. Evoluiu ao longo do tempo e tornou-se 

mais “humana”, a exemplo do chamado marketing societal. 

Kotler (2000) comenta que a orientação para o marketing societal surge a 

partir da necessidade de respeitar e preservar o meio ambiente, atendendo as 

necessidades e desejos do consumidor. Sua condição sine qua non é levar em 

consideração aspectos como a deterioração do meio ambiente, a escassez de 

recursos naturais, a fome e a miséria presentes nos dias atuais em todo o mundo. 

Assim, Schommer (2000) defende que as empresas, ao elaborarem suas 

estratégias de marketing societal, devem usar esta ferramenta para promover 

mudanças de comportamentos e atitudes com impacto no social e que associam o 

nome de uma empresa a uma causa ou entidade social reconhecida pelo público. 

A partir destas variáveis e com base nos conceitos de marketing até então 

estabelecidos a literatura amplia seus horizontes e caminha para a filosofia do 

Marketing Verde, também denominado de Marketing Ambiental, Marketing 

ecológico, Ecomarketing, entre outros. (GARCÍA; SANTISO, 2008). 

Assim, Peattie e Charter (2005, p. 518) diferenciam o conceito de 

marketing verde do conceito de marketing societal, argumentando que’ o Marketing 

Verde é mais amplo e o definem como “o processo holístico de gerenciamento 

responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades de clientes e da 

sociedade, de um modo lucrativo e sustentável.” Para os autores, o conceito de 

marketing verde compreende duas faces que podem ocorrer de forma independente 

ou não, e são: 

1- Usar recursos materiais a uma taxa em que os sistemas ambientais ou a 
atividade humana os possam repor (ou, no caso de recursos não-
renováveis, a uma taxa que permita a sua substituição por novas 
alternativas). 
2- Produzir poluição e resíduos a uma taxa que possam ser absorvidos 
pelos sistemas ambientais sem prejudicar sua viabilidade. 
 

Já Polonsky, (1994, p.2) conceitua marketing verde de forma resumida, 

afirmando que:  

Marketing verde ou ambiental consiste em todas as atividades desenhadas 
para gerar e facilitar qualquer intenção de troca que satisfaça as 
necessidades ou desejos humanos, desde que esta satisfação de 
necessidade e desejos aconteça com o mínimo de impacto prejudicial ao 
meio ambiente. 
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Porém, na definição de Santesmases (1996 apud CALOMARDE, 2000 p. 

22) o conceito é ampliado:  

O marketing ecológico é um modo de conceber e executar a relação de 
troca, com a finalidade de que seja satisfatória para as partes que nela 
intervêm, a sociedade e o meio ambiente, mediante o desenvolvimento, 
valoração, distribuição e promoção por uma das partes de bens, serviços ou 
idéias que a outra parte necessita, de forma que, ajudando a conservação e 
melhoria do meio ambiente, contribuem ao desenvolvimento sustentável da 
economia e da sociedade. 

 

Assim, Calomarde (2005, p. 5) complementa o conceito, dizendo que o 

“marketing ecológico tem em sua conta as ações, positivas ou não, das ações 

empresariais sobre o meio natural.”, e elenca três relações entre o sistema 

econômico empresarial e o meio ambiente: 

• O meio ambiente como fornecedor dos inputs necessários para o 

processo produtivo; 

• O meio ambiente como fornecedor de serviços relacionados com o seu 

desfrute (ex. atividades ao ar livre); 

• O meio ambiente como depósito de resíduos gerados pelas atividades 

empresariais. 

Neste sentido o autor chama atenção para a necessidade de 

conscientização das organizações para a preservação do meio ambiente e propõe a 

“cultura da permanência” como uma forma de manutenção do meio ambiente para 

as futuras gerações, dessa forma, Calomarde diz que o papel do marketing 

ecológico é transmitir esta cultura não só para os consumidores, mas para toda a 

sociedade, mostrando sua responsabilidade e amplitude. 

Percebe-se que o Marketing verde, que se baseia no critério da 

sustentabilidade como defesa filosófica, surge com o desafio de equilibrar um 

paradoxo aparente, as preocupações ambientais, que tradicionalmente incentivam a 

conservação, com a disciplina do marketing, que visa estimular e facilitar o consumo, 

(PEATTIE; CHARTER, 2005; CALOMARDE, 2000; OTTMAN, 1994; POLONSY, 

1994; MOTTA; OLIVEIRA, 2007). 

Por se tratar de um posicionamento filosófico, é importante enfatizar que 

para que o marketing verde seja implantado pelas empresas faz-se necessário que 

nelas esteja presente uma orientação, em nível estratégico, de respeito ao meio 

ambiente e à sociedade. (MILES; MUNILLA, 1995, apud MOTTA; OLIVEIRA, 2007). 
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Considerando o Marketing verde como posicionamento estratégico, 

Peattie e Charter (2005) propõem a reconceituação do ambiente de marketing, a 

partir da percepção da complexidade da implementação do conceito de marketing 

verde.  

Diante deste processo muitas empresas tendem a tratar os recursos 

naturais como ilimitados.  Sob esta óptica o ambiente de marketing verde considera 

o ambiente físico como a fundação sobre a qual estão baseadas as sociedades e 

economias e a partir da qual deve ser formatado todo o processo estratégico. A 

figura abaixo mostra em detalhes o processo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.1: O ambiente físico como a fundação do ambiente de marketing. 
Fonte: Peattie e Charter (2005, p. 520). 

 
 

Considerando este ambiente os estrategistas de marketing podem atuar 

de forma proativa, se antecipando às questões do ambiente, mantendo-se à frente 

da legislação e aproveitando as novas oportunidades, como por exemplo: 

oportunidades de vantagens de custo, de diferenciação e de nicho. (PEATTIE; 

CHARTER, 2005). 
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Assim, Lavorato (2006) define nicho verde como um pequeno segmento 

da sociedade crescente no mercado com baixo volume de produção e consumo que 

busca melhores indicativos de qualidade de vida.  

Neste sentido, Ottman (1994) afirma que uma ecoempresa é aquela que 

se distingue pela sua postura proativa em vez de reativa: que compreende bem as 

interdependências sócio-econômicas dos intervenientes no mercado que está 

orientada para o longo prazo e que não está apenas interessada na maximização 

dos lucros, mas procura também alcançar resultados sociais, nesta forma, a 

empresa pode assumir uma postura ambiental e ocupar seu espaço no crescente 

nicho de mercado. 

Em pesquisa realizada sobre o marketing verde como vantagem 

competitiva, Motta e Oliveira, (2007), comprovam que se a preocupação com o meio 

ambiente inserir-se no processo de decisão de compra dos consumidores, as ações 

de marketing verde podem ser um elemento de criação de valor e, 

conseqüentemente, de vantagem competitiva baseada no critério de diferenciação 

proposto por Porter (1947).   

Corroborando, Santos (2007) afirma que as empresas que adotam 

verdadeiras políticas ambientais, e não aquelas apenas de fachada, podem utilizar o 

marketing verde como uma ferramenta estratégica é importante ressaltar que 

quando o marketing verde é utilizado sem sustentação organizacional acaba virando 

uma estratégia negativa, pois é facilmente percebida pelos consumidores e 

associada à ações enganosas. (POLONSKY, 1994). 

Assim, para o desenvolvimento e implantação das estratégias de 

marketing verde Camino (2006) sugere o gerenciamento dos seguintes passos:  

(1)  Uma análise do potencial dos mercados verdes;  

(2)  Ações orientadas para satisfazer as necessidades do mercado verde; 

(3)  Uma análise dos concorrentes de comportamento verde. 

Para Peattie e Charter (2005) o desafio verde não está só sob a óptica 

estratégica e o segmentam sob três pontos de vista: o filosófico, o gerenciamento e 

o prático, através do enverdecimento do mix de marketing. 

Desafio filosófico, pois os autores consideram que muitas das diferenças 

fundamentais entre o marketing e o marketing verde referem-se aos valores e as 

filosofias que fundamentam a estratégia de marketing e aos modos como elementos 

particulares do marketing são conceituados; desafio de gerenciamento, pois 
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ressaltam o papel do marketing verde dentro da organização como líder uma vez 

que se relaciona com o ambiente externo e interno e pode exercer papel 

fundamental na gestão dos stakeholders e desafio prático, pois há uma mudança no 

horizonte de tempo do marketing, o que exige uma visão do produto “do berço até o 

túmulo”, ou seja, a necessidade de enverdecer o mix de marketing através da prática 

do marketing verde em todo o processo produtivo, desde o desenvolvimento do 

produto até seu descarte. (PEATTIE; CHARTER, 2005). 

Nesse sentido, Motta e Oliveira, (2007) dizem que as ferramentas que o 

marketing tradicional utiliza para satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores e contribuir com os objetivos organizacionais (o composto de 

marketing) são as mesmas utilizadas pelo marketing verde. O que muda no 

Marketing Verde é o espectro de tomada de decisão que agora contempla não só os 

consumidores potenciais e atuais das ofertas da empresa, mas também, e em igual 

condição, o respeito à sociedade como um todo por meio da preservação do meio 

ambiente. 

Para operacionalizar as estratégias de marketing verde nas organizações, 

Camino, (2006) sugere a gestão do mix de marketing sob a seguinte óptica:  

(1)  Desenvolvimento de produtos verdes;  

(2)  Distribuição com critérios verdes;  

(3)  Preços de produtos verdes; 

(4)  Promoção e publicidade verde. 

Desenvolvimento de produtos verdes - embora estudos sobre o 

desenvolvimento de produtos verdes sejam relativamente novos, a literatura 

reconhece que as empresas e seus gestores precisam estar cientes de que o 

gerenciamento do marketing verde é necessário, mesmo que elas não estejam 

seguindo uma estratégia verde, pois mesmo que um bom desempenho possa não 

render uma vantagem competitiva, um mau desempenho pode representar uma 

vulnerabilidade estratégica e resultar em desvantagem competitiva (PEATTIE; 

CHARTER, 2005).  

Para Giacomini Filho. (2004), conceituar um produto como 

ambientalmente correto ou verde é extremamente difícil, uma vez que a própria 

existência de qualquer produto traz impacto ambiental.   

Para melhor entender o conceito de produto verde, Peattie e Charter 

(2005) classificam os produtos verdes em duas categorias gerais; A primeira 
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categoria de atributos é relativa aos impactos sociais e ambientais dos produtos 

tangíveis; a segunda categoria é relacionada com os processos pelos quais o 

produto é criado e com as características da empresa que o produz. 

O marketing não pode pensar no desenvolvimento e gestão de um 

produto verde sem necessariamente levar em consideração todo o seu ciclo de vida, 

começando pelo processo de design até o seu descarte, e considerando não só o 

produto em si, mas também as matérias-primas que o compõem, seu processo 

produtivo, sua utilização e descarte ou reutilização. (CALOMARDE, 2000; CAMINO, 

2006). Neste sentido, Donaire (1999) complementa dizendo que o processo 

decisório na gestão do produto verde deve levar em consideração também o tipo de 

embalagens mais adequadas ao ambiente, à distribuição sem riscos e ao descarte 

sem resíduos. 

O produto verde deve ser concebido para satisfazer as necessidades de 

preservação ambiental de consumidores preocupados com esta questão, levando-se 

em conta, contudo, de que esta é uma necessidade secundária destes 

consumidores (OTTMAN, 1994; CALOMARDE, 2000). As pessoas, afinal de contas, 

compram os produtos para satisfazerem suas necessidades. A característica de não 

agressão ao meio ambiente pode funcionar como uma ampliação deste produto, 

agregando valor e extrapolando as expectativas dos clientes. 

Distribuição com critérios verdes – a logística envolvida para a 

distribuição dos produtos é um dos fatores fortemente considerados na distribuição 

de produtos verdes, pois envolve, na grande maioria das vezes, o consumo de 

combustíveis fósseis poluidores do meio ambiente. (CAMINO, 2006; PEATTIE; 

CHARTER, 2005). 

No levantamento realizado por Peattie e Charter (2005) foram 

identificadas ações que estão sendo realizadas por organizações para diminuir o 

impacto da distribuição dos produtos junto ao meio ambiente, a saber: (1) a 

construção de centros de distribuição – CD – que geram o benefício da redução do 

movimento de veículos e embalagens em transito; (2) política de metas para 

redução das emissões dos veículos; (3) sistemas de coletas e reciclagem de 

materiais de embalagem; (4) mudança no tipo de embalagem para reduzir o peso do 

produto no transporte; (5) caminhões ou carros com maior capacidade de transporte. 

Uma questão importante apresentada pelos autores é que muitas vezes 

uma determinada ação pode provocar um impacto ainda maior em outra área, 
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portanto, faz-se necessário uma avaliação prévia do custo-benefício de cada 

decisão. Como o caso das exigências, em países desenvolvidos, para que a 

empresa receba de volta produtos e embalagens descartados, isto é um exemplo de 

logística reversa, que demanda uma significativa estrutura de distribuição para 

operacionalizar. 

No sentido de orientar as empresas para ações que fomentem a 

distribuição verde, Calomarde (2000) coloca como fatores que devem ser 

considerados; a sensibilização ecológica no ponto de venda, canais de distribuição 

que diminuam o consumo de recursos naturais e incentivo à retro-distribuição de 

produtos e embalagens 

Preços de produtos verdes – A determinação de preços verdes é, sob 

muitos aspectos, o ponto crucial do desafio do marketing verde, isto porque, 

dependendo do tipo de produto ou segmento que a empresa atua, a variável 

ambiental pode interferir significativamente no custo do produto para mais ou para 

menos.  

O custo pode ser acrescido, por exemplo, pelo maior investimento em 

P&D, mudanças nas práticas produtivas, insumos mais caros, uma demanda restrita, 

necessitando aumentar a margem de contribuição, entre outros.  O custo pode ser 

menor também por vários fatores, como por exemplo: insumos mais acessíveis, 

energia limpa consumida mais barata, o re-uso de materiais na produção, entre 

outros.  (GIACOMINI FILHO, 2004; PEATTIE; CHARTER, 2005). 

Young (2003, apud GIACOMINI FILHO, 2004, p. 149) falando sobre o 

assunto diz que “o produto verde, não é mais caro, ele apenas não oculta os seus 

custos sociais.” Isto é um fato, pois muitas empresas, ao calcularem os custos de 

seus produtos, não consideram na sua composição uma série de fatores que 

deveriam ser considerados como: internalização dos custos de poluição, escassez 

dos recursos, degradação do meio ambiente, entre outros. (CALOMARDE, 2000). 

Calomarde (2000) complementa, dizendo que os fatores que se devem 

considerar para a formação do preço de um produto ambientalmente correto são: a 

percepção do consumidor em relação ao custo, os preços praticados pela 

concorrência e a estrutura dos custos unitários, assim o preço mais adequado deve 

considerar o mínimo indicado pelo custo unitário e o máximo aceito pelo consumidor. 

Muitas pesquisas sociais são realizadas em todo o mundo para avaliar se 

e até que ponto o consumidor está disposto a pagar mais ou investir em produtos 
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verdes.  Neste sentido, Maimon (1994) cita pesquisa realizada pelo Instituto Gallup 

em 1992, após consultar a população de 22 países ricos e pobres. Identificou que 

53% estariam dispostos a pagar um preço mais alto pela proteção do meio ambiente 

e na análise foi identificado que 71% dos brasileiros também pensavam assim. 

Em recente pesquisa do Instituto Akatu6, 2007, foi identificado que o 

brasileiro, apesar de se preocupar com o desempenho e investimento das empresas 

sobre questões de responsabilidade ambiental e social, não busca a informação 

antes de formular seu ponto de vista. Assim, o trabalho da comunicação e da 

publicidade é fundamental, uma vez que devem expor ao consumidor todos os lados 

da questão ambiental e não apenas o preço absoluto do artigo. 

Promoção e Publicidade Verde - pelo exposto até o momento percebe-

se que esta ferramenta de marketing é uma das mais valiosas para o atributo 

ambiental, pois sendo corretamente utilizada é uma importante técnica para difundir 

valores e compromissos da empresa com o ambiente. (POLONSKY, 1994; 

GIACOMINI FILHO, 2004; CAMINO, 2006), além disso para as empresas tornou-se 

financeiramente perigoso poluir e devastar o meio ambiente, sob a pena de multas e 

de publicidade negativa. (OTTMAN, 1994). 

Assim, Peattie e Charter (2005) propõem o conceito de comunicação 

sustentável como uma comunicação com ênfase no cliente, focada em informá-lo e 

educá-lo, criando uma credencial ambiental para a empresa e para seus produtos. 

Esta comunicação se expressa, na maioria das vezes, através de campanhas 

publicitárias e relações públicas, onde a estratégia se volta para o nível institucional 

da comunicação com ênfase corporativa e em alianças estratégicas. (GIACOMINI 

FILHO, 2004). 

Davis (1993) sugere algumas diretrizes prescritivas e regulamentadoras 

para orientar os profissionais de marketing na formulação e utilização de 

declarações sobre o desempenho ecológico: 

• Assegurar que o benefício promovido cause um impacto real; 

• Identificar o benefício do produto relacionando-o aos atributos do 

produto que contribui para o melhor desempenho ambiental; 

• Fornecer dados específicos sobre o benefício do produto; 

                                                
6
 Fonte: www.akatu.org.br  
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• Informar dentro de um contexto que o consumidor possa fazer 

comparações significativas; 

• Definir os termos técnicos utilizados de forma clara; 

• Explicar claramente os benefícios do produto. 

Seguindo estes padrões e princípios de transparência e veracidade a 

empresa terá na comunicação uma importante ferramenta para a conquista e 

fidelidade de seu público-alvo.  (GIACOMINI FILHO, 2004). 

Segundo Ottman (1994, p. 17) “Os consumidores verdes compram com 

uma agenda diferente de seus predecessores dos anos 70 e 80”, mostrando uma 

tendência que reflete a mudança dos valores sociais. Para a autora, um grande 

indicador desta mudança é o aumento do número de “consumidores que tomam 

decisões de marca com base em registros de realizações dos fabricantes quanto a 

critérios ambientais e sociais” que tem crescido a cada ano, principalmente nos 

países mais desenvolvidos. 

Para analisar e avaliar o impacto dos indicadores ambientais na 

percepção do consumidor brasileiro são necessárias pesquisas criteriosas, pois a 

manifestação opinativa sobre um fato não significa a real percepção das pessoas 

sobre esse mesmo fato. Assim, Giacomini Filho (2004, p. 20) diz que “os fatores 

pessoais, psicológicos e sociais podem incentivar o entrevistado a emitir uma 

resposta com a qual não estará comprometido, proporcionando um viés entre a 

realidade e o que é apurado nas pesquisas.” 

E Nelson (1994, p.39) corrobora afirmando que:  

[...] as respostas das pessoas às pesquisas devem ser vistas com certo 
ceticismo. Uma pergunta comum é: Estaria disposto a sacrificar o 
crescimento econômico para proteger o meio ambiente? A grande maioria 
dos entrevistados poderá responder que sim. Mas, se o governo tentar 
sacrificar o crescimento econômico para proteger o meio ambiente, 
enfrentará, provavelmente, uma acirrada oposição. Porque é mais fácil 
responder sim a uma pergunta do que fazer, de fato, um sacrifício. 

Corroborando com esta idéia, Crespo7 (2006, p.2) chama atenção para 

um importante dado revelado em pesquisa social realizada pelo Ministério do Meio 

Ambiente no Brasil, “[...] o crescimento da consciência ambiental ainda não é 

acompanhado de mudanças efetivas nas atitudes das pessoas.” 

                                                
7
 Fonte: Coord. pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente: o que o brasileiro pensa do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável. 
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Apesar da grande massa ainda não ter incorporado hábitos 

ambientalmente responsáveis, percebe-se emergir uma pequena parcela da 

população mais consciente e formadora de opinião.  Dessa forma, Galbraith (1987 

apud GIACOMINI FILHO, 2004, p. 64) observa que:  

Os países possuem, em escala maior ou menor, contingente populacional 
com necessidades básicas satisfeitas e que canalizam recursos, dinheiro e 
tempo para satisfazer necessidades emergentes ou afluentes; essa parcela 
da população ele denomina sociedade afluente. 
 

Ainda segundo o autor, percebe-se que uma pequena parcela de 

brasileiros pertence à sociedade afluente, haja vista os indicadores de distribuição 

de renda atuais.  Alguns produtos lançados no mercado visam esse contingente que, 

além de poder aquisitivo maior, trazem características de pioneirismo e 

singularidade diante de marcas, produtos e serviços assim posicionados. Percebe-

se, portanto, que o consumidor de produtos verdes, apesar de em pequena 

proporção, forma nichos de mercado verde com um perfil consciente e influenciador, 

deixando explícita a necessidade das organizações em adotarem modelos de gestão 

ambiental. 

Neste sentido, Schenini (2000, p. 57) diz que:  

A administração ecológica ou gestão ambiental é uma abordagem sistêmica 
da realidade, que pressupõe profundas mudanças na cultura da 
organização, pois os problemas ambientais não podem ser compreendidos 
de forma isolada; ao contrário, são interligados e interdependentes, como 
prevê o paradigma holístico. 

 

No sentido holístico, o marketing verde assume um papel fundamental: a 

responsabilidade da conscientização provocando mudanças de quatro tipos: 

cognitivas, de valores, de comportamento e de ações. (SANTOS, 2007). 

A literatura avança mostrando que para que o marketing verde cumpra 

seu papel é necessário aprofundar estudos sobre as interações holísticas e neste 

sentido, a Teoria dos Stakeholders mostra-se como importante fonte de 

embasamento para o estudo dessa relação. 

 

 

2.2 A Teoria dos Stakeholders e a Gestão Estratégica do Marketing Verde 

 

Pelo que se pode levantar na literatura, a tradução literal do termo 

Stakeholder é inviável por não trazer para o português a real noção do que se 
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pretende descrever. Percebe-se também que não existe um conceito único, 

diferentes autores enfocam abordagens distintas onde as diferenças transitam, 

basicamente, quanto ao grau de importância dos stakeholders em relação à 

empresa.  

Para autores como Atkinson e Waterhouse (1997) e Berman et al. (1999) 

a importância dos stakeholders é determinada pela sua contribuição para o 

desempenho organizacional, assim, segundo esta corrente, o objetivo das 

organizações é atender a um grupo específico de stakeholders que são os 

acionistas. Os outros grupos são importantes na medida em que puderem contribuir 

para a geração de lucros.  

Já para autores como Freeman e Reed (1983), Freeman (1984, 1998) 

Freeman, Wiks e Parmar (2004), Donaldson e Preston (1995), Michel, Agle e Wood 

(1997) e Frooman, (1999) o objetivo das organizações é atender aos interesses de 

todos os stakeholders e os acionistas são apenas um dentre os diversos grupos de 

stakeholders. Nesta abordagem, todos os grupos possuem interesses importantes e 

legítimos. Pode-se dizer que estes grupos ou atores sociais possuem um interesse 

em questão onde as decisões tomadas pela organização os afetam ou são afetados 

por ela.  

Esta corrente de pensamento trazida por Freeman (1984) para a 

administração tem como definição clássica: “qualquer grupo ou pessoa cujos 

interesses podem afetar ou ser afetados pelas realizações dos objetivos de uma 

organização.” (FREEMAN, 1984 p. 46). Com o passar do tempo cresceu a discussão 

acerca do tema e muitos autores contribuíram para o desenvolvimento do conceito,  

assim o próprio Freeman (2004, p. 58) passa a definir stakeholders como “grupos 

cruciais para a sobrevivência e sucesso da empresa” e sugere dois princípios 

básicos para a sustentação do conceito (2004, p. 64): 

1. Princípio da responsabilidade do stakeholder. As empresas são 

gerenciadas de acordo com os interesses dos stakeholders. 

2. Princípio da responsabilidade do diretor. Os diretores da empresa 

devem agir com cuidado e bom senso ao definir e dirigir os negócios 

corporativos conforme o princípio da responsabilidade do stakeholders.  
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Seguindo esta linha de pensamento, surgiram novas interpretações a 

respeito da Teoria dos Stakeholders – TS8 -, neste sentido Donaldson e Preston 

(1995), na tentativa de ordenar seu conteúdo, segmentaram-na em três abordagens 

distintas: descritiva, instrumental e normativa. Descritiva quando descrevem ou 

explicam características específicas e comportamentos das empresas frente aos 

stakeholders; instrumental quando buscam analisar o efeito das estratégias e 

políticas orientadas aos stakeholders sobre a performance das firmas; a teoria 

normativa “é usada para interpretar a função da corporação, incluindo a identificação 

da moral ou da orientação filosófica para o funcionamento e administração das 

empresas.” (DONALDSON; PRESTON, 1995). Neste sentido, pode-se dizer que o 

trabalho em questão tem uma abordagem descritiva, pois se pretende identificar e 

descrever a influência dos stakeholders sobre uma determinada empresa.  

Assim, Frooman (1999) sugere três perguntas básicas que norteiam a 

investigação para identificar os stakeholders: (1) quem são eles? Esta questão visa 

identificar os grupos de stakeholders e seus atributos; (2) o que eles querem? Esta 

questão contempla os interesses e as preocupações dos stakeholders, ou seja, o 

que desejam e quais suas prioridades; (3) como eles estão tentando alcançar seus 

objetivos? A terceira está direcionada para a identificação das influências 

estratégicas exercidas pelos stakeholders sobre as organizações. 

De acordo com o autor deve-se tentar identificar os stakeholders de 

acordo com os atributos que exibem em sua interação com a organização que 

exercem influência e pela capacidade de modificar os destinos da organização, de 

modo que atenda a seus interesses, necessidades e preocupações. Este conceito é 

complementado por Rowley (1997) que sugere uma investigação da reação das 

organizações a esta influência, constituindo assim uma via de mão dupla. 

A primeira dimensão do trabalho de Frooman, ou seja, descobrir quem 

são os grupos de interesse e seus atributos, orientou diversos autores a publicar 

outros trabalhos nesta linha (SHIVASTAVA, 1994; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; 

AGLE et al, 1999). 

Mitchell, Agle, e Wood, (1997), em estudo publicado sobre a TS, 

defendem que as várias classes de stakeholders podem ser identificadas de acordo 

com três atributos: (1) o poder do stakeholder de influenciar a empresa; (2) a 
                                                
8
 TS – Teoria dos Stakeholders 
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legitimidade da relação do stakeholder com a empresa; (3) a urgência das 

cobranças dos stakeholders sobre a empresa. 

Neste contexto, os autores definem o atributo “poder” como a capacidade 

de um stakeholder em obter o que deseja impondo sua vontade, através de ações 

coercitivas - uso da força física, violência, restrição -; de poder utilitário - recurso 

material e financeiro -; e de poder normativo -; recursos simbólicos, como prestígio e 

carisma, que atributo pode variar de acordo com o tipo de organização e seu grau de 

sensibilidade e vulnerabilidade em relação às diferentes stakeholders e situações ao 

longo do tempo, pois o atributo poder não é uma constante. 

Para o atributo “legitimidade” os autores utilizam a definição de Suchman 

(1995) que diz que a legitimidade é “uma percepção generalizada ou suposição de 

que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de 

um sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” 

(SUCHMAN, 1995, apud MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997, p. 866). Este atributo 

pode ser medido de acordo com o grau de desejo das ações do ator, tanto para a 

organização como para a sociedade. 

O atributo “urgência” é definido a partir do grau em que um stakeholder 

clama por uma atenção imediata, assim ele ocorre em função da sensibilidade ao 

tempo, no que se refere ao atraso do atendimento da demanda e de acordo com a 

importância da relação com a organização, considerando o quão significativo ela é 

para este stakeholder.  

Dessa forma, a interferência dos stakeholders em uma organização se dá 

por mediação desses três atributos e a combinação deles gera sete tipos de 

stakeholders, agrupados em três categorias:  

a) Stakeholders latentes: (1) adormecido - tem poder, mas não possui 

legitimidade ou urgência, possui pouca ou nenhuma interação com a empresa, mas 

deve-se monitorá-lo para avaliar seu potencial em conseguir um segundo atributo. 

(2) discricionário – possui legitimidade, porém sem urgência ou poder, a atenção que 

deve ser dada a este grupo diz respeito à responsabilidade social corporativa. (3) 

exigente - possui a urgência, mas não apresenta poder ou legitimidade, são 

considerados os reivindicadores.   

b) Stakeholders expectantes, classificados como: (4) dominante – possui 

poder e legitimidade, mas não possui urgência, espera e recebe muita atenção da 

organização. (5) perigoso – possui urgência e poder, sem legitimidade, o que faz 
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com que seja coercitivo. (6) dependente – possui urgência e legitimidade, mas não 

apresenta poder dentro ou fora da organização. Suas reivindicações dependem de 

outro stakeholder para serem levadas em consideração; 

c) Stakeholders definitivos: (7) definitivo - possui os três atributos, mas 

quando é um dominante que alega urgência deve-se dar atenção imediata e priorizar 

este stakeholder.  

A figura abaixo retrata a interação dos stakeholders mediada pela 

organização e a relação com os atributos classificados pelos autores. 

 
Figura 2.2 : Tipo de stakeholder. 
Fonte: Mitchell , Agle e Wood (1997, p. 874). 

 

Para Mitchell, Agle, e Wood, (1997), os stakeholders são atores, internos 

ou externos, que afetam ou são afetados pela organização em graus diferentes de 

importância, onde o grau de importância é proporcional ao número de atributos em 

que ele se enquadra, assim os atores que não possuem pelo menos uma destas 

características não são considerados stakeholders, pois não são relevantes para a 

administração da organização.  

Dessa forma, pode-se entender que no ambiente organizacional existem 

relações de interdependência entre os diferentes componentes ambientais, atores 

sociais e a organização em questão, normalmente marcadas por influências 
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recíprocas que resultam em um maior ou menor poder da organização frente a estes 

atores. Como o objetivo deste estudo tem cunho ambiental, este enfoque foi utilizado 

para elucidar aspectos da gestão do marketing ambiental frente aos stakeholders de 

uma determinada organização. 

Neste sentido, Polonsky (1995) utiliza a Teoria dos Stakeholders – TS - 

como pano de fundo de seu modelo de gestão estratégica do marketing verde ou 

ambiental. O autor defende que para uma empresa agir estrategicamente sob a ótica 

do marketing verde é necessário um processo de gestão dos seus stakeholders, 

pois diferentes grupos de stakeholders possuem diferentes expectativas e estas 

podem vir a ser conflitantes com os interesses da organização, ou mesmo entre os 

próprios stakeholders. 

McCarthy e Perreault (1997) dizem que qualquer situação onde a 

empresa adapta a filosofia de marketing para comprometer os objetivos da 

organização com a antecipação das necessidades dos clientes e consumidores e 

direciona o fluxo de bens e serviços do produtor para o consumidor de modo a 

atender o binômio necessidade-satisfação por definição está usando a abordagem 

dos stakeholders. 

Geralmente, o marketing das empresas tende a estar mais integrado com 

clientes e fornecedores que são dois grupos de stakeholders estratégicos mais 

próximos, porém outros grupos de stakeholders são igualmente importantes e, 

muitas vezes, não são considerados pela maioria das empresas. A filosofia do 

marketing ambiental amplia o número de stakeholders nesse processo quando 

considera que os objetivos da organização, dos consumidores e da sociedade foram 

alcançados.  

Polonsky (1995) diz que várias organizações têm sofrido pressões de 

diferentes grupos para mudar seu comportamento ambiental e relaciona cinco 

possíveis razões para as atividades de marketing ambiental nas empresas: 

1. A imposição legal - a força da legislação ambiental; 

2. Oportunidade de usar o marketing ambiental para alcançar objetivos 

das organizações; 

3. As organizações acreditam ter uma obrigação moral de ser 

socialmente responsável; 

4. As atividades ambientais da concorrência pressionam mudanças de 

comportamento das organizações; 
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5. Reengenharia dos processos produtivos e dos produtos para minimizar 

os custos associados ao desperdício. 

Mesmo havendo razões válidas para se tornarem “verdes”, o autor 

considera que muitas organizações decidem não utilizar esta política como 

ferramenta de marketing, pois se a empresa acreditar que o marketing ambiental 

oferece vantagem competitiva, estará assumindo que seus consumidores vão 

preferir produtos ambientalmente corretos à produtos concorrentes não verdes. Com 

isto, a organização admite que além dos consumidores, os concorrentes também 

são relevantes e precisam ser considerados quando a empresa desenvolve sua 

estratégia de marketing ambiental. 

As mudanças dos objetivos das empresas aliadas as demandas da 

sociedade causam também a necessidade de realinhamento dos investimentos e 

recursos, podendo impactar no retorno sobre o investimento e então os acionistas 

que são outro grupo de stakeholders devem também ser considerados. 

Nessa projeção, cada grupo de stakeholders tem seu interesse particular. 

A perspectiva das instituições financeiras no papel de stakeholders é, por exemplo, 

não ter um maior risco ao financiar uma empresa ambientalmente sensível. Para o 

consumidor, além da visão ambiental, sua expectativa é que o produto não tenha 

perda de desempenho pelo fato de ser ambientalmente correto. 

Além das ações diretas dos stakeholders sobre a empresa, pode haver 

também uma influência/interação entre os grupos de stakeholders, como exemplo, 

consumidores podem boicotar instituições financeiras que financiam empresas que 

prejudicam o meio ambiente. Isto pode causar uma cadeia de eventos onde um 

stakeholder faz pressão em outro stakeholder que pressiona a organização a mudar 

seu comportamento. 

Segundo Polonsky (1995) é necessário um equilíbrio de interesses para 

que haja menos conflitos o que muitas vezes pode significar um estabelecimento de 

objetivos organizacionais mais alcançáveis uma vez que as organizações devem 

considerar todos os fatores internos e externos. O autor propõe um modelo de 

gestão estratégica dos stakeholders sob a ótica do marketing verde que é formado 

por 4 (quatro) passos, a saber: 

No primeiro passo deve-se identificar os grupos de stakeholders 

relevantes com relação ao assunto que está sendo tratado. Nesta etapa é 

necessário determinar os grupos que são afetados pelas atividades de marketing 
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ambiental da empresa e/ou os grupos que afetam as atividades de marketing 

ambiental da empresa, assim deve ser levado em consideração como o 

desenvolvimento de produtos, o mix promocional, os serviços agregados, a indústria 

e o processo produtivo, o P&D, compra de material e tratamentos de resíduos 

afetam os interesses dos stakeholders nas estratégias de marketing verde. 

O autor classifica os stakeholders como internos e externos, bem como 

em primários e secundários. Neste caso é levado em consideração o grau da 

relação com a empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Interação dos stakeholders com a organização.   
Fonte: Polonsky (1995). 

 

Os primários possuem uma relação formal, contratual e/ou oficial com a 

empresa. Os secundários não estão diretamente ligados às atividades econômicas 

da empresa, mas são capazes de exercer influência ou são afetados pela 

organização. De acordo com a figura anterior. 

No segundo passo deve-se determinar o interesse e importância de cada 

grupo de stakeholder. Esta influência pode ser tanto dos stakeholders para com a 

empresa quanto no sentido inverso. Pode ser também negativa ou positiva, 

dependendo do contexto. A determinação correta dos interesses dos stakeholders é  

essencial por afetar o desenvolvimento da estratégia organizacional no processo de 

gerência dos stakeholders. Para isso é fundamental a comunicação entre o 
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marketing e os grupos de stakeholders. Entender o interesse e o impacto potencial 

que cada grupo pode exercer sobre a empresa é de extremo valor no 

desenvolvimento efetivo de estratégias de marketing ambiental. A figura abaixo 

mostra o processo de conhecimento dos interesses e importância de cada 

stakeholder em relação à empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.4: Comportamento ambiental. 
      Fonte: Polonsky (1995). 
 
 

No terceiro passo deve-se determinar como as necessidades e 

expectativas de cada grupo de stakeholders serão efetivamente atendidas. Para o 

alcance desta etapa é importante que o segundo passo tenha sido realizado 

corretamente. Quando os stakeholders têm sua política de interesses declarados, é 

fácil conhecê-los e atendê-los, ao passo que, quando são valores subjetivos, fica 

mais difícil atender com ações específicas. Segundo o autor, uma maneira de 

monitorar as mudanças de desempenho e as expectativas dos stakeholders é 

conduzir de forma contínua pesquisas sociais, outra forma é manter um canal de 

comunicação aberto com estes grupos através do marketing. O monitoramento 

contínuo é importante, já que a satisfação com as atividades de marketing ambiental 

pode mudar ao longo do tempo. 
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A falta de relacionamento e comunicação entre a empresa e os 

stakeholders pode provocar um distanciamento dos interesses, principalmente 

quando eles são adversos. Esta situação é completamente contrária ao processo de 

gerenciamento dos stakeholders no qual os objetivos de cada grupo estão inter-

relacionados. É necessário manter este canal aberto, uma vez que a comunicação 

direta pode evitar ações negativas e minimizar a distorção, tanto da interpretação do 

marketing com relação à expectativa dos stakeholders, quanto o entendimento dos 

stakeholders sobre o comportamento da organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.5: Empresas modificam comportamentos para satisfazer as expectativas dos stakeholders. 
Fonte: Polonsky (1995). 
 

A figura anterior mostra o processo de adequação da organização às 

necessidades e expectativas dos stakeholders: 

No quarto passo deve-se modificar as políticas e prioridades da empresa 

levando em consideração os interesses dos stakeholders. É improvável que a 

empresa consiga atender todas as expectativas dos stakeholders de uma só vez, até 

mesmo porque elas podem ser conflitantes. Dessa forma, é necessário criar um 

plano contingencial para problemas eventuais que possam surgir e decidir quais 
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expectativas dos stakeholders serão ou não atendidas. O objetivo é criar uma 

solução estratégica onde a empresa modificará seu comportamento e os 

stakeholders suas expectativas. Neste caso a lacuna entre desempenho e 

expectativas é reduzida. Em ultima instância, resulta em desenvolvimentos de 

estratégias que reduzem as potenciais reações negativas dos stakeholders e 

aumentam a probabilidade de reações positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.6: Reduzir o Gap - empresa modifica seu comportamento e as expectativas dos      
stakeholders. 
Fonte: Polonsky (1995). 
 

Polonsky (1995) afirma que um dos principais métodos para fazer isto é 

através da socialização dos stakeholders dentro da organização, dessa forma eles 

estarão aptos a compreender melhor os objetivos organizacionais, tornando-se 

assim menos problemáticos. 

Assim, Polonsky (1995, p.44) diz que o modelo de gerenciamento dos 

stakeholders permite a empresa analisar seus assuntos estratégicos e afirma que “a 
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Teoria dos Stakeholders parece feita idealmente para o marketing ambiental” por 

prover um processo que, se for seguindo, permite a empresa desenvolver 

estratégias de marketing ambiental que satisfaçam aos objetivos da empresa e de 

seus stakeholders.  

Ele afirma que ao implantar a estratégia de marketing ambiental através 

do processo de gerenciamento dos stakeholders, é possível para o marketing: 

1- Identificar os principais grupos que podem afetar ou serem afetados 

pelas atividades de marketing ambiental da empresa; 

2- Determinar os interesses e a importância de cada grupo em relação às 

estratégias de marketing ambiental da empresa; 

3- Determinar o quanto o comportamento ambiental existente na empresa 

atende bem às expectativas ambientais de cada grupo; 

4- Permitir o desenvolvimento de estratégias de marketing ambiental que 

socializem os grupos de stakeholders chaves. 

O processamento de gerenciamento dos stakeholders permite a empresa 

identificar os grupos mais importantes, como por exemplo: aqueles com maior 

potencial de influenciar o comportamento da organização, fazendo isto, a empresa 

poderá ser capaz de garantir que a estratégia de marketing ambiental não seja 

conflitante com os stakeholders chaves. A partir desta perspectiva, inicia-se um 

estudo aprofundado do ambiente no qual a empresa Alfa está inserida, onde se 

inclui o setor de atuação e as forças macro-ambientais em questão. 

 

 

2.3 O Setor Moveleiro e a Questão Ambiental  

 

O setor moveleiro faz parte do sistema agroindustrial florestal que é o 

conjunto de atividades realizadas pela silvicultura e extração vegetal e pelos setores 

a elas vinculados.  (BACHA, 2009) 

Segundo o autor, o sistema agroindustrial florestal, SAG-Florestal, é 

composto por quatro segmentos. O segmento 1, indústrias a montante, constitui-se 

das empresas que ofertam insumos para a produção florestal. A produção florestal 

compõe o segmento 2 , produtos florestais in natura que se divide na produção 

oriunda da exploração de matas nativas e da exploração de matas plantadas, como 

por exemplo os produtos madeireiros tipo: lenha, carvão e toras. Como também 
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produtos não madeireiros tipo serviços ambientais, folhas, raízes, gomas, frutos.  

Esses produtos são transformados no segmento 3 que é a primeira transformação 

industrial, como a madeira serrada, por exemplo, ou diretamente consumidos no 

segmento 4  que é a segunda transformação industrial ou consumo final, como a 

movelaria, por exemplo.  

A indústria de móveis, segmento 4, caracteriza-se pela reunião de 

diversos processos de produção, envolvendo diferentes matérias-primas com uma 

diversidade de produtos finais, assim são segmentadas em função dos seus 

insumos, bem como pelo tipo dos produtos finais.  (GORINI, 1998). 

Segundo a autora, devido a aspectos técnicos e mercadológicos, a 

indústria geralmente é especializada em um ou dois segmentos, como estofados e 

armários; cozinha e banheiros, entre outros. Porém neste contexto, são ainda 

segmentados em dois tipos: os retilíneos, que são lisos, com desenho simples de 

linhas retas e cuja matéria-prima principal constitui-se de aglomerados e painéis de 

compensados; e os torneados, que reúnem detalhes mais sofisticados de 

acabamento, misturando formas retas e curvilíneas e cuja principal matéria-prima é a 

madeira maciça - de lei ou de reflorestamento -, podendo também incluir painéis de 

MDF, passíveis de serem usinados. 

Considerando apenas os produtos dos segmentos 3 e 4 supra-citados, 

sabe-se que eles representaram 3,06%, do PIB brasileiro em 20009  e segundo o 

balanço da Associação Brasileira – Abimóvel – de 2006, último publicado pela 

instituição, a indústria de móveis brasileira teve crescimento de 17,27%, comparado 

ao ano de 2005. Em 2006, a balança comercial do setor moveleiro fechou positiva 

com um saldo de US$ 819 milhões10.  

Em 2008, segundo dados da Organização Mundial do Comércio – OMC, o 

Brasil cresceu o número de exportações do setor moveleiro e terminou o ano na 22ª 

posição, entre os maiores países exportadores do mundo. Segundo a instituição, as 

exportações brasileiras aumentaram 23% em valor, superando a média mundial de 

crescimento de 15% e ficando acima das taxas de expansão dos Estados Unidos, da 

Alemanha e da China, que cresceram 17%. Este cenário mostra um futuro promissor 

para o setor que se encontra em franca expansão. 
                                                
9
 Fonte: IBGE – www.ibge.gov.br 

10
 Fonte: ABIMOVEL 
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A demanda por móveis, bastante segmentada, varia com o nível de renda 

da população e com o comportamento de alguns setores da economia, 

particularmente a construção civil. A elevada elasticidade versus renda da demanda 

torna o setor muito sensível às variações conjunturais da economia, sendo um dos 

primeiros a sofrer os efeitos de uma recessão. O gasto com móveis em geral situa-

se na faixa de 1% a 2% da renda disponível das famílias. Outros fatores que 

influenciam a demanda por móveis são as mudanças no estilo de vida da população, 

os aspectos culturais, o ciclo de reposição, o investimento em marketing, entre 

outros. (GORINI, 1998). 

Segundo dados do IBGE (2000, apud, VALENÇA; PANPLONA; SOUTO, 

2002), a indústria brasileira de móveis é constituída por aproximadamente 13.500 

micro, pequenas e médias empresas que empregam cerca de 185 mil pessoas. A 

Abimóvel estima que, entre empresas formais e informais, existam atualmente no 

país mais de 50 mil unidades produtoras de móveis, são empresas tradicionalmente, 

familiares e de capital nacional, na grande maioria.  

De acordo com os dados do SEBRAE (2009) as Micro e Pequenas 

Empresas – MPE´s representam 97% do total de empreendimentos do País e 

contribuem com 20% do Produto Interno Bruto – PIB - além disso os pequenos 

negócios são responsáveis por 95% dos novos empregos líquidos gerados a cada 

ano.  

Mesmo com estas iniciativas, Gorini (1998) chama atenção para alguns 

empecilhos que existem para o desenvolvimento do setor e que terão impacto 

negativo em longo prazo, caso não sejam revertidos, como: a) verticalização da 

produção industrial de móveis; b) a carência de fornecedores especializados; c) a 

incipiente normatização técnica; d) a elevada informalidade; e e) os baixos 

investimentos em design e pesquisa de mercado. 

Os dados apresentados mostram um pouco da realidade do setor que, 

apesar das dificuldades, encontra-se em crescimento e está entre os mais 

importantes da economia brasileira. Neste cenário, a tabela abaixo apresenta a 

distribuição do número de empresas legalizadas do setor por estado e o número de 

empregos formais registrados pela ABIMÓVEL.   
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Quadro 2.1 - Empresas e empregados no setor moveleiro/estado 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO Nº ESTAB N.º TRAB 
Rondônia 128 833 
Acre 43 205 
Amazonas 40 460 
Roraima 10 58 
Para 109 1.699 
Amapá 17 78 
Tocantins 36 197 
Maranhão 81 1.481 
Piauí 63 990 
Ceara 328 4.126 
Rio Grande do Norte 127 943 
Paraíba 87 658 
Pernambuco 298 3.287 
Alagoas 62 734 
Sergipe 76 654 
Bahia 355 4.816 
Minas Gerais 2.126 24.717 
Espírito Santo 313 5.402 
Rio de Janeiro 583 5.367 
São Paulo 3.754 48.462 
Paraná 2.133 29.079 
Santa Catarina 2.020 32.273 
Rio Grande do Sul 2.443 33.479 
Mato Grosso do Sul 131 602 
Mato Grosso 235 1.648 
Goiás 398 3.334 
Distrito Federal 108 770 
Total 16.104 206.352 
Fonte: RAIS/2004 
Elaboração: ABIMÓVEL 
 

Segundo o relatório Panorama do Setor Moveleiro no Brasil da 

ABIMÓVEL (2006), a maioria dos fabricantes de móveis está localizada em torno de 

pólos regionais tradicionais ou em fase de formação. O Pólo moveleiro do Rio 

Grande do Norte, segundo dados da Secretaria do Desenvolvimento do RN, 

encontra-se em fase de estruturação. Ainda em 2009 será designada a área para 

instalação das indústrias do setor11, portanto, apesar de um número significativo de 

empresas registradas, entende-se que o setor ainda encontra-se incipiente e sem 

expressão em âmbito nacional.  

Neste contexto, os obstáculos enfrentados pelas empresas do setor 

moveleiro aliados às dificuldades geradas pela competitividade proveniente da 

                                                
11

 Fonte: www.rn.gov.br 
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globalização e dos impactos sociais e ambientais se agravam. (SANTOS FILHO, 

2006). 

O desmatamento florestal, por ser um dos fatores significativos de 

influência para o aquecimento global, tem se tornado um assunto extremamente 

evidenciado na mídia em todo o mundo e tem sido muito combatido. 

Segundo Sabag (2003, p. 2) 

Desmatamento é a operação que objetiva a supressão total da vegetação 
nativa de determinada área para o uso alternativo do solo. Considera-se 
nativa toda vegetação original, remanescente ou regenerada, caracterizada 
pelas florestas, capoeiras, cerradões, cerrados, campos, campos limpos, 
vegetações rasteiras, etc. 

 

O AR4, relatório de maio de 2007 do IPCC, considerou a conservação de 

florestas e o desmatamento evitado como medidas de mitigação. No relatório, 

admite-se que, em curto prazo, os benefícios de mitigação de carbono a partir da 

redução do desmatamento são maiores que os benefícios resultantes do 

reflorestamento. Isto quer dizer que o desmatamento é a fonte mais importante de 

emissões relacionada ao setor florestal.  

Esse é um dado relevante para o Brasil, segundo dados do Ministério do 

Meio Ambiente, – MMA -, dois terços das emissões do país vêm do desmatamento 

da floresta amazônica.  

Na lista de avaliação do Carbon Dioxide Information Analysis Center - 

CDIAC - centro de análises para mudanças climáticas do departamento de energias 

dos EUA - U.S. Department of Energy – DOE -, o Brasil encontra-se como o 5º país 

com maior número de emissões de CO2 per capita.  

Diante deste cenário, o governo brasileiro vem tomando medidas 

fiscalizadoras quanto ao desmatamento e lançou em outubro de 2008 o Plano 

Nacional de Mudanças do Clima12 que, entre outras medidas, prevê eliminar a perda 

líquida da área de cobertura florestal no Brasil até 2015.  O Ministério do Meio 

Ambiente – MMA - em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- 

INPE – também monitora o volume médio de desmatamento através do sistema de 

Detecção do Desmatamento em Tempo Real – DETER13 - e, além disso, hoje, a 

                                                
12

 Documento do Governo Federal – Comitê Interministral sobre Mudança do Clima – Decreto no. 6.263 de 21 

de novembro de 2007. Versão para consulta pública – setembro de 2008. 

13
 MMA – www.mma.gov.br  
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legislação brasileira obriga a utilização de madeira preservada nos serviços de 

utilidade pública, como por exemplo, o setor elétrico e o ferroviário, sendo o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA - o órgão 

federal responsável pela fiscalização no setor de preservação de madeiras14. Como 

se pode perceber, o aumento de políticas fiscalizadoras vem ocorrendo no Brasil e 

no mundo, dificultando a exploração de madeiras nativas. 

É importante ressaltar que além das questões ambientais o crescimento 

da população brasileira e da atividade econômica implicam na busca de alternativas 

sustentáveis para a produção de matérias-primas. (SANTOS; LAVORANTI; 

SALANTE, 2007). 

Assim, novas matérias-primas começam a penetrar no mercado mundial 

para a confecção de móveis. E entre as madeiras, destacam-se as reflorestáveis, 

como o eucalipto, que vem sendo introduzido no setor moveleiro de algumas regiões 

do Brasil. 

A madeira de eucalipto tem sido usada como madeira serrada em vários 

países: Austrália, África do Sul, Chile, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina. No Brasil 

o uso do eucalipto como madeira serrada é bastante incipiente, apesar de reunir 

vantagens excepcionais para o desenvolvimento da árvore, como abundância de 

áreas para fins silviculturais, condições de crescimento altamente favoráveis e 

conhecimentos tecnológicos reconhecidos internacionalmente. (PONCE, 1995) 

O autor afirma que afirma que no Brasil nenhuma serraria utiliza madeira 

plantada e manejada para a produção de madeira serrada e de seus produtos, tais 

como móveis, componentes para edificações, material para embalagens e paletes, 

porém, considerando-se o potencial representado pelo eucalipto, há condições 

ambientais e conhecimentos silviculturais para dar ao país vantagem competitiva na 

produção de matéria prima florestal, assim de acordo com Oliveira, (1997 apud 

FERREIRA; JOÃO; GODOY 2008, p. 5) 

Os fatores que limitam o uso do eucalipto no setor moveleiro são a alta 
incidência de nós, rachaduras no desdobro primário e secagem, falta de 
retidão das toras, altos índices de variação dimensional linear e 
volumétrica, grande variabilidade tecnológica entre as espécies, resultando 
em dificuldades para a produção de móveis de qualidade.  
 

                                                
14

 Lei nº 4.797, de 20 de outubro de 1965.  
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Mesmo assim, Ferreira, João e Godoy (2008) dizem que as vantagens 

para o uso da madeira de eucalipto na serraria superam as dificuldades e destacam 

as principais: 

1. Rápido crescimento volumétrico e potencialidade para produzir 

árvores com boa forma;  

2. Características silviculturais desejáveis, como bom incremento, boa 

forma, facilidade a programas de manejo e melhoramento, tratos 

culturais, desbastes, desramas etc;  

3. Grande plasticidade do gênero, devido à grande diversidade de 

espécies, adaptando às mais diversas condições de clima e solo;  

4. Elevada produção de sementes e facilidades de propagação 

vegetativa;  

5. Adequações aos mais diferentes usos industriais, com ampla 

aceitação no mercado.  

As leis ambientais e a fiscalização efetiva, por parte do governo, têm 

interferido de forma positiva, pois forçam as empresas a desenvolver produtos e 

serviços responsáveis ambientalmente, porém faz-se necessário uma adequação 

das empresas, ajustando suas estratégias e estruturas à nova realidade. 
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Capítulo 3  

Metodologia da Pesquisa  

 

 

Este capítulo apresenta a descrição e justificativa da metodologia utilizada 

na pesquisa de campo. Considera: a tipologia da pesquisa, a unidade de análise, os 

instrumentos da coleta de dados baseado no protocolo de Yin (2005), a descrição do 

processo de coleta de dados e a técnica de análise de dados utilizada. 

 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

 

Esta dissertação de mestrado é uma pesquisa social empírica que utiliza 

o método do estudo de caso exploratório-descritivo como metodologia formal e 

sistemática do estudo científico (YIN, 2005; GIL, 1999; CAMPOMAR, 1991). Através 

dessa abordagem pretende-se explorar, identificar e descrever de que forma as 

interações dos stakeholders influenciaram na adoção de estratégias de marketing 

verde da empresa Alfa, uma indústria moveleira do RN. A escolha do método 

utilizado se justifica a partir de algumas definições encontradas na literatura.  

Yin (2005) diz que o estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa 

social empírica ao investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-

real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas 

e na situação em que múltiplas fontes de evidência são usadas. Complementa 

considerando a citação de Schramm. Schramm (1971 apud YIN 2005, p. 31): 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos 
de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto 
de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas 
e com quais resultados. 

 

A metodologia do estudo de caso permite a descoberta de relações que 

não seriam encontradas de outra maneira, sendo “as análise e inferências em 

estudo de casos feitas por analogias de situações, respondendo principalmente às 

questões por que?  e como?”, (CAMPOMAR, 1991, p. 97). 
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Neste sentido, Cervo (2002, p. 67) também define o estudo de caso como 

“uma pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que 

seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida.” 

Quanto ao número de casos envolvidos na análise Boyd e Stasch (1985) 

Apud Campomar (1991, p. 96) diz que: 

O estudo de caso envolve a análise intensiva de um número relativamente 
pequeno de situações e, às vezes, o número de casos estudados reduz-se 
a um. É dada ênfase à completa descrição e ao entendimento do 
relacionamento dos fatores de cada situação, não importando os números 
envolvidos. 

 

O estudo de caso então pode ser utilizado para descrever uma situação 

no seu contexto (YIN, 2005; BONOMA, 1985), gerar hipóteses (YIN, 2005; 

MACNEALY, 1997, p. 183), ou para testar teorias (YIN, 2005; EISENHARDT, 1989). 

Yin (2005) classifica o estudo de caso em três tipos quanto ao objetivo da 

pesquisa: descritivo - descreve o fenômeno dentro de seu contexto; exploratório – 

trata com problemas pouco conhecidos, objetivando definir hipóteses ou proposições 

para futuras pesquisas; explanatório - possui o intuito de explicar relações de causa 

e efeito a partir de uma teoria.  Ele ainda afirma que, embora os três tipos possam 

ser claramente definidos, existe uma área de sobreposição entre eles. A escolha por 

um determinado tipo de estudo de caso depende principalmente da questão de 

pesquisa que se busca responder. 

Para o alcance do objetivo deste trabalho, o método de pesquisa aplicado 

caracteriza-se como exploratório-descritiva, considerando a natureza do estudo 

realizado e os conceitos abaixo definidos. 

“Desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. (GIL, 1999, p. 43). 

 As pesquisas exploratórias envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Já Marconi e Lakatos (2006, p. 190), dizem que pesquisas exploratórias 

são: 

Investigações de pesquisas empíricas cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. 
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“Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. (ANDRADE, 2003, p. 124).   

A citação acima está relacionada ao caráter descritivo da pesquisa, 

segundo Andrade (2003). 

“As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. (GIL, 1999, p. 44). 

Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas como descritivas a 

partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do 

problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

Já Cervo (2002, p.66) reforça – sobre pesquisa descritiva - que: 

A pesquisa descritiva busca conhecer as diversas situações e relações que 
ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de 
grupos e comunidades mais complexas existentes entre os elementos 
componentes da mesma. 
 

 
Por fim, Marconi e Lakatos (2006, p. 190) afirmam que as pesquisas 

exploratório-descritivas “são estudos exploratórios que têm por objetivo descrever 

completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso 

para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas.” 

Dessa forma Yin (2005) dá as diretrizes para a melhor execução de um 

estudo de caso, devendo obedecer aos seguintes passos: 

(a) definir claramente o problema a ser pesquisado; (b) esclarecer que a 

metodologia do estudo de caso é a estratégia mais adequada para resolver este 

problema; (c) desenhar a estrutura de coleta de dados e apresentação das 

perguntas principais, decidindo por um único ou por múltiplos casos; (d) decidir se o 

estudo de caso será de natureza global abrangendo todos os elementos do caso 

como um todo, ou de natureza encaixada, abrangendo vários níveis dentro do caso; 

(e) elaborar um protocolo relacionando atividades a serem realizadas e os 

procedimentos a serem seguidos; (f) determinar os instrumentos da coleta de dados 

(documentos de arquivo, entrevistas, observação, experiências e artefatos); (g) 

analisar, principalmente por analogias, contendo comparações com teorias, modelos 

e outros casos; (h) concluir especificamente com possíveis inferências (não 

estatísticas) e explicações, permitindo que as generalizações sejam usadas como 

base para novas teorias e modelos. 
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Neste sentido foi realizado um planejamento para a realização da 

pesquisa empírica aplicada na unidade de análise detalhada a seguir. 

 

 

3.2 Unidade de Análise 

 

O trabalho desenvolvido teve como unidade de análise a empresa Alfa. 

Trata-se de uma indústria moveleira de pequeno porte, situada na cidade de Natal – 

RN, fundada em 1991, uma organização familiar com 4 diretores e 39 funcionários.  

Os principais produtos desenvolvidos são móveis para dormitórios, salas de jantar e 

salas de estar, produzidos a partir de madeiras de lei, principalmente o Ipê.  

A empresa foi escolhida como unidade de análise, entre outros motivos, 

pelo fato de ser uma organização de pequeno porte, atuando em um mercado muito 

competitivo e em pleno crescimento há bastante tempo, manteve-se estável 

economicamente mesmo diante de tantos desafios, pois o mercado moveleiro é uma 

área sensível com relação ao meio ambiente, havendo necessidade de se adaptar 

às questões legais, pressões da sociedade, consumidores, entre outros.  

Apesar de um caso simples, a organização adota um posicionamento 

estratégico diferenciado e ambientalmente correto, despertando o interesse do 

mercado e da sociedade acadêmica para conhecer seus atributos, afinal todos os 

indicativos atualmente apontam para a necessidade das empresas respeitarem o 

meio ambiente e a organização estudada, apesar de todas as limitações, se 

antecipa às exigências da sociedade.   

As peculiaridades da organização que mostram a influência para com o 

meio e vice-versa despertam, sob a óptica da teórica, a percepção do aparente grau 

de envolvimento dos seus stakeholders, permeando as decisões estratégicas da 

organização. 

Além dos motivos supracitados, a escolha da organização se deu também 

pela facilidade de acesso às informações e dados da organização e pelo fato de se 

tratar de um caso único onde seus representantes legais falam por ela de forma 

suficiente para a devida coleta e análise de dados que o estudo necessita.  
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3.3 Coleta de Dados 

 

Para a realização da coleta de dados em ambiente natural foi necessário 

um prévio planejamento embasado no Protocolo do Estudo de Caso de Yin (2005), 

visando maior objetividade na obtenção e análise das evidências. O protocolo 

consiste na determinação de regras e procedimentos para a coleta, contemplando o 

planejamento desde o design do estudo até as análises dos resultados encontrados. 

Segundo Yin (2005, p. 92) “o protocolo é uma das táticas principais para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o 

pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso único”.  

Embora não exista um conteúdo rígido para o protocolo, Yin (2005) 

sugere os seguintes tópicos: visão geral da pesquisa (objetivo, questão de 

pesquisa, modelo teórico); procedimentos para coleta de dados (plano para coleta 

de dados, procedimentos para lidar com imprevistos, recursos necessários, 

calendário, pessoas de contato,); questões do estudo de caso (instrumentos para 

coleta dos dados); guia para o relatório (esboço, formato para os dados, 

informações bibliográficas). 

A partir deste posicionamento, diz-se então que esta dissertação foi 

realizada em duas etapas: A primeira etapa de sua construção teve início a partir do 

resgate do tema na literatura pertinente e foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e 

a pesquisa documental, contextualizando a temática e construindo o referencial 

teórico. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em “material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1999). A 

segunda etapa desta dissertação, com base no referencial teórico: a pesquisa 

empírica.  

Yin (2005) diz que os dados para estudos de caso podem ser recolhidos 

através de diversas formas e, para utilizar cada uma dessas fontes, são necessários 

procedimentos metodológicos distintos, dentre elas o autor cita como as mais 

utilizadas: (1) Documentos e publicações, (2) estatísticas em arquivo, (3) entrevistas, 

(4) observação direta, (5) observação participativa e (6) objetos / artefatos e sugere 

que para uma coleta de dados eficiente haja uma triangulação das informações 

através do maior número possível de fontes. (YIN, 2005)  

O estudo apresentado utilizou-se das seguintes técnicas de coleta de 

dados: (1) Observação Direta; (2) Entrevistas e (3) Documentos e publicações 
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disponibilizados pela empresa Alfa. Os fundamentos sobre tais técnicas foram 

levantados na literatura e formam o embasamento teórico deste trabalho conforme 

descrito.  

Marconi e Lakatos (2006) e Gil (1999) consideram a observação como a 

base de toda investigação no campo social e pode ser utilizada em qualquer nível de 

complexidade da investigação científica. De acordo com Selltiz, Wrigstman e Cook 

(1987), o que diferencia a simples observação, fenômeno cotidiano, daquela com 

uma finalidade científica é que esta última possui uma finalidade conhecida 

previamente e é atentamente buscada. Enquanto método de coleta de informações, 

a observação é versátil, e pode ser utilizada isolada e independentemente ou ser 

conjugada a outras técnicas de coleta de dados (GIL, 1999). 

A observação direta dá ao pesquisador a oportunidade de registrar os 

acontecimentos em tempo real e de retratar o contexto de um evento. Os 

procedimentos podem ser formais ou informais. Do ponto de vista formal, podem-se 

desenvolver protocolos de observação para avaliar a incidência de certos tipos de 

comportamentos durante determinados períodos de tempo no campo. (GIL, 1999; 

YIN, 2005). 

Incluem-se aqui observações de reuniões, trabalhos de fábrica, salas de 

aula e atividades semelhantes. De maneira mais informal, podem-se realizar 

observações diretas ao longo da visita de campo, incluindo aquelas ocasiões 

durante as quais estão sendo coletadas outras evidências, como aquelas 

provenientes de entrevistas. As evidências observacionais são, em geral, úteis para 

fornecer informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado. (YIN, 

2005). 

Quanto à coleta através de entrevistas, Gil (1999, p. 117) define entrevista 

como “a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, como objetivo de obtenção de dados que interessam à 

investigação”. Yin (2005) diz que estas representam uma fonte essencial de 

evidências para estudos de caso, posto que a maioria delas trata de questões 

humanas. Ele afirma que as entrevistas devem ser sempre consideradas apenas 

como um registro verbal por estarem sujeitas a problemas comuns como: vieses, 

memória fraca e articulação pobre ou imprecisa. 

Selltiz et al. (1967, apud GIL 1999) diz que enquanto técnica de coleta, a 

entrevista é perfeitamente adequada quanto ao que as pessoas sabem, crêem, 
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esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem, ou fizeram, bem como 

acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. 

Com relação à coleta de dados realizada a partir da pesquisa documental, 

Gil (1999) classifica em dois tipos de fonte: Os dados coletados de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com o objetivo da pesquisa (documentos oficiais, reportagens de jornal, 

cartas, contratos, diários, fotografias, etc.), bem como os dados que já foram de 

alguma forma analisados (relatórios de pesquisa, relatórios da empresa, tabelas 

estatísticas, etc.) 

No trabalho em questão, a fase de coleta se deu durante um período de 

13 meses, com seu início em julho de 2008 e término em julho de 2009; sendo 6 

(seis) meses aplicados no ano 1 e 7 (sete) meses aplicados no ano 2, conforme 

agenda de visitas abaixo apresentada.  

 

Quadro 3.1 - Agenda de visitas da coleta de dados 

MÊS 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

ANO 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1.0
1.1 x
1.2 x
1.3 x
1.4 x

2.0
2.1 x x
2.2 x x x x
2.3 x x

3.0
3.1 x x
3.2 x x
3.3 x x

4.0
4.1 x
4.2 x

CRONOGRAMA

identificação da organização a ser estudada

planejar a pesquisa de campo

conhecer o estabelecimento da organização - fabrica e loja showroom

IT
E

M

visita para entrevista

visita para levantamento de documentação e observação informal

visita para entrevista

AGENDA DE VISITAS

visita para observação

levantar a problematica aparente da organização

Coletar dados na fabrica
visita para levantamento de documentação e observação informal

visita para observação

Explorar

Coletar dados na loja showroom

análise dos dados

apresentação da pesquisa para a empresa

Análise de dados

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Os métodos de coletas de dados utilizados neste trabalho seguiram 

técnicas já especificadas e foram realizadas da seguinte forma: 

Pesquisa documental: Foram utilizados dados disponibilizados pela 

organização, como: planejamento de marketing, relatórios de fornecedores, relatório 

de compra de insumo por fornecedor, certificados de premiações recebidos pela 

empresa, bem como informações de fontes públicas, como: imprensa e Internet.  

 Entrevistas em profundidade baseadas em roteiro estruturado: foram 
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feitas entrevistas com os 4 sócios da empresa. Num primeiro momento, de maneira 

informal com os sócios juntos, para a exploração dos dados. Num segundo 

momento, individualmente. Nesta etapa, o roteiro de pesquisa foi enviado com 

antecedência para o sócio responsável pela diretoria de marketing e produção de 

forma que fosse preenchido e entregue à entrevistadora antes da conversa pessoal. 

Esse procedimento facilitou o registro das informações capturadas.  Além deste 

procedimento, as entrevistas foram gravadas e transcritas de acordo com os 

procedimentos da análise. Durante as entrevistas os assuntos complementaram 

aqueles que haviam sido levantados no roteiro proposto e revelaram mais detalhes 

pelo caráter pessoal da conversa.  O desafio percebido nesta etapa foi a influência 

do caráter informal da empresa. Muitas informações, como a missão e visão da 

empresa, bem como um planejamento estratégico não estavam formalmente 

elaborados, havendo necessidade de ser, muitas vezes, construído no momento das 

entrevistas, o que levou ao prolongamento da pesquisa, além disso o roteiro de 

entrevista era bastante extenso, então houve a necessidade de separá-lo por 

assuntos abordados, facilitando o acesso às informações em profundidade.  

Observação direta informal: foram realizadas 12 (doze) visitas, sendo 7 

(sete) visitas com reuniões na fábrica e 5 (cinco) visitas e reuniões na loja 

showroom, durante 1 (um) ano e 30 (trinta) dias com um espaço médio de tempo de 

40 dias entre cada visita, conforme o cronograma. Neste período buscou-se 

observar, de forma exploratória, as interações e influências dos grupos de interesses 

para com a empresa. 

Observação direta formal: dentre as dez visitas realizadas, 6 seis 

tiveram o caráter da formalidade, onde foi feito previamente um roteiro de dados. 

Dessas, 4 (quatro) ocorreram na fábrica e foi levantado basicamente os fatores da 

relação dos colaboradores e fornecedores para com a empresa; 2 (duas) visitas 

ocorreram na loja showroom e foi identificada a relação do cliente para com a 

empresa na compra de produtos ambientalmente corretos.   

Além das dificuldades naturais encontradas durante o período de coleta 

de dados, houve também uma mudança no direcionamento do trabalho a partir da 

qualificação do mesmo, período em que alguns dados já haviam sido colhidos, 

havendo a necessidade da volta para o campo e coleta de novas informações que 

complementariam o trabalho apresentado.  
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Para melhor entendimento da escolha dos métodos, o esquema abaixo 

correlaciona os objetivos específicos do trabalho, a abordagem da pesquisa e as 

técnicas utilizadas para a coleta de dados:  

 

Quadro 3.2- Relação do objetivo da pesquisa com as técnicas de coleta 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ABORDAGEM 
DA ANÁLISE 

TÉCNICA DE COLETA DE 
DADOS 

a) Caracterizar a empresa em aspectos 
de estruturação organização e 
contexto 

Qualitativa 

Entrevista com proprietários 
Levantamento de documentação  

b) Identificar os grupos de stakeholders 
relevantes para a empresa Alfa 

Entrevista com proprietários 
Levantamento de documentação e 
registros 

c) Entender o interesse e a importância 
que cada grupo de stakeholder 
exerce sobre a empresa Alfa 

Entrevista com proprietários  

d) Identificar como as necessidades e 
expectativas dos stakeholders são 
atendidas pela empresa Alfa  

Entrevista com proprietários 
Observação direta 

e) Descrever as mudanças ocorridas na 
empresa Alfa a partir da aplicação de 
estratégias de marketing verde 

Entrevista com proprietários  
Levantamento de documentação e 
arquivos 
Observação direta 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Os tópicos investigados foram categorizados e atrelados aos objetivos 

intermediários do trabalho, desta forma foram realizados esquemas estruturados 

para a coleta de dados, apresentados como anexo, proporcionando maior rigor na 

coleta, mais confiabilidade dos dados e sincronia dos dados com os objetivos 

intermediários do trabalho que corroboram com o alcance do objetivo proposto.  

 

 

3.4 Plano de Análise de Dados 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 

que possibilite o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação, 

porém analisar as evidências de um estudo de caso é a etapa mais complexa ao se 

realizar esta estratégia de estudo, portanto foi realizada de forma criteriosa para que 

o objetivo final; tratar evidências de uma forma justa, produzir conclusões analíticas 

irrefutáveis e que não possibilitem interpretações errôneas, tenha sido atendido.  
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Trujillo (1974 apud MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 169) diz que a análise 

ou explicação dos dados é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores: “Essas relações podem ser estabelecidas em 

função de suas propriedades de causa-efeito, produtor-produto, de correlações, de 

análise de conteúdo, etc.” 

De acordo com Yin (2005), a análise de dados vem a ser um processo de 

examinar, categorizar e classificar as tabelas ou recombinar as evidências, tendo 

como objetivo a exploração das proposições iniciais do estudo. O autor destaca o 

papel da estratégia geral de análise como apoio ao pesquisador para escolher uma 

técnica mais adequada para finalização com sucesso da pesquisa, e apresenta três 

estratégias gerais para a análise das evidências, das quais duas foram utilizadas 

neste trabalho, conforme detalhado na seqüência.  

(a) Estratégia geral baseada nas proposições teóricas - seguir as 

proposições teóricas estabelecidas no início do estudo de caso é uma estratégia 

fundamental para a análise das evidências, uma vez que os objetivos originais e o 

projeto da pesquisa foram estabelecidos com base nas proposições que refletem as 

questões da pesquisa, a revisão da literatura e novos insights. As proposições 

ajudam a manter o foco e a estabelecer critérios para selecionar os dados, além de  

organizar o caso e analisar explanações alternativas.  

(b) Estratégia geral baseada no desenvolvimento da descrição do 

caso - constitui-se na elaboração de um esquema descritivo para se organizar o 

estudo de caso e pode ser usado para ajudar a identificar os tipos de eventos que 

podem ser quantificados e a identificar as ligações causais apropriadas a serem 

analisadas. Após a definição da estratégia geral, Yin (2005) sugere técnicas 

analíticas específicas como: (1) dispor das informações em séries diferentes; (2) 

elaborar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas categorias; 

(3) criar modos de apresentação dos dados como fluxogramas para examinar os 

dados; (4) classificar em tabelas a freqüência de eventos diferentes; (5) dispor as 

informações em ordem cronológica ou utilizar outra disposição temporal; e (6) 

examinar a complexidade das classificações e sua relação, calculando números de 

segunda ordem, como médias e variâncias. 

Já Marconi e Lakatos (2006) dizem que a elaboração da análise é 

realizada em três níveis: (1) interpretação - verificação das relações entre as 

variáveis de causa e efeito. (2) explicações – esclarecimento sobre a origem da 
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variável dependente, necessitando demonstrar a variável antecedente. (3) 

especificações – explicitação de até que ponto a relação entre as variáveis são 

válidas.  

Porém as autoras afirmam que a análise e a interpretação são atividades 

distintas, mas diretamente relacionadas e entendem por interpretação a atividade 

intelectual que procura dar um significado mais amplo, vinculando as respostas a 

outros conhecimentos, dessa forma definem interpretação como “o verdadeiro 

significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema”. 

(MARCONI; LAKATOS, 2006. p. 170) 

Os critérios para elaboração de análises apresentados pelas autoras 

podem ser aplicados a pesquisas quantitativas ou qualitativas. No trabalho em 

questão, a pesquisa tem abordagem qualitativa e a análise dos dados foi efetuada, 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, seguindo o protocolo de Bardin 

(2004). 

Bardin (2004, p. 42) define a análise de conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

 
A análise de conteúdo qualitativa é bastante utilizada como técnica 

adequada para um estudo como o realizado nesta dissertação, pois permite fazer 

inferências sobre comunicação, identificando intenções e características, 

descrevendo respostas a atitudes e comportamentos dos agentes, descrevendo 

tendências no conteúdo da mensagem. 

Bardin (2004) propõe as seguintes fases como componentes do processo 

de análise de conteúdo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados.  

Segundo a autora, entende-se por pré-análise o momento de 

organização da investigação. É o momento em que o pesquisador vai tomar 

decisões a respeito dos objetivos, da identificação e seleção do texto, seleção da 

amostra e revisão de literatura. Nesta fase, organizou-se o material através da 

leitura superficial, separação de documentos e a junção dos dados em um banco, 

separando-os por índices (temas) de acordo com a classificação especificada no 

item exploração do material. 
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Para Bardin (2004), a exploração do material compreende duas etapas: 

a unidade de registro e unidade de contexto. A unidade de registro é caracterizada 

com as frases ou afirmações mais importantes presentes nos registros e/ou 

entrevistas. As mais utilizadas são: palavras, temas, personagem, objeto, 

documento e acontecimento. 

Nesta fase são utilizados os métodos da codificação e a categorização. A 

codificação significa uma transformação sistemática dos dados brutos do texto, 

através de recorte, síntese e enumeração, possibilitando agregar em unidades, 

objetivando atingir uma representação do conteúdo das características do texto, 

dessa forma pode-se seguir uma abordagem qualitativa com traços quantitativos, 

através de contagem, de freqüência de palavras ou de características contidas no 

texto ou mesmo uma abordagem mais puramente qualitativa, onde se observa a 

presença da significância do conteúdo. (BARDIN, 2004). 

As unidades de contexto, segundo Bardin (2004), são mais abrangentes e 

determinam os limites da informação que podem se incorporar a uma unidade de 

registro, podendo ser a frase para a palavra e o parágrafo para o tema. O texto pode 

ser recortado, assim em idéias constituintes, em enunciados e em proposições 

portadoras de significações isoláveis. 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido 

que compõem a comunicação e cuja presença significou uma relação com o 

problema escolhido (BARDIN, 2004). O tema como unidade de registro corresponde 

a uma regra de recorte voltada mais para o sentido de que para a forma, não sendo, 

pois, baseada em manifestações formais. 

O trabalho em questão seguiu uma análise qualitativa onde foi avaliada a 

significância do conteúdo. Após a definição da estratégia geral da análise, foi feita 

uma decupagem dos objetivos específicos. O quadro a seguir relaciona a técnica 

utilizada para a coleta de dados com a respectiva estratégia de análise do conteúdo: 

 

Quadro 3.3 – Técnica de coleta versus Técnica de análise 

TÉCNICA DE COLETA DE 
DADOS TÉCNICA DE ANALISE DE DADOS 

1. Entrevista com 
proprietários 

 

Decupagem do conteúdo em categorias, avaliação da 
significância, identificação de fatos, número de ocorrências e 
peculiaridades 

2. Levantamento de 
documentação e registros 
em arquivos 

Exploração do material – escolha, leitura, separação de dados, 
identificação de fatos, número de ocorrências e peculiaridades 
 



61 
 

 
3. Observação direta Decupagem do conteúdo em categorias, avaliação da 

significância, identificação de fatos, número de ocorrências e 
peculiaridades 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

O conteúdo foi classificado em categorias que, de acordo com Bardin, 

(2004) é a fase na qual se cria o sistema de categorias. É o momento crítico do 

processo, pois um sistema de classificação mal feito pode comprometer toda a 

credibilidade da pesquisa.  

Segundo a autora, a criação do sistema de categorias é auxiliada pela 

revisão de literatura e define-se a partir de características de exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade, fidedignidade e produtividade. 

Ainda segundo a autora, a categorização pode empregar dois processos 

distintos: o fornecimento prévio do sistema de categoria, ou um sistema de 

categorias que não é pré-definido, sendo estabelecido a partir do agrupamento dos 

elementos.  

Neste trabalho foi realizada uma categorização prévia, com base no 

conteúdo levantado e apresentado no capítulo 2, conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 3.4 - Classificação em categorias 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIAS ATRIBUTOS 
a) Caracterizar a empresa em aspectos de 

estruturação organização e contexto. 
 

Filosofia  Missão  
Visão  
Valores 

Contexto Histórico 
Estrutura organizacional  

b) Identificar os grupos de stakeholders 
relevantes para a empresa Alfa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afetam a 
organização 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de 
produtos 
Mix promocional 
Serviços agregados 
Processo produtivo 
Compra de materiais 
Descarte de resíduos 

São afetados pela 
organização 

Desenvolvimento de 
produtos 
Mix promocional 
Serviços agregados 
Processo produtivo 
Compra de materiais 
Descarte de resíduos 

Primários  Stakeholders que afetam a 
organização 
Stakeholders que são 
afetados pela organização 
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Secundários Stakeholders que afetam a 
organização 
Stakeholders que são 
afetados pela organização 

c) Entender a importância que cada grupo de 
stakeholder exerce sobre a empresa Alfa  

Grau de 
Importância 
 
 
 
 

Poder 
Legitimidade 
Urgência 

d) Identificar como as necessidades e 
expectativas dos stakeholders são 
atendidas pela empresa Alfa 

Necessidades 
 

Procedimentos 

Expectativas Declaradas 
Não declaradas 

e) Descrever as mudanças ocorridas na 
empresa Alfa a partir da implantação de 
estratégias de marketing verde. 

Produto Design 
Matéria prima 
Descarte 
Posicionamento 

Preço Formação 
Promoção 
 
 

Posicionamento da marca 
Força de vendas 
Promoção 
Propaganda 

Ponto Canais de distribuição 
Localização 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Por fim, tem-se a fase de tratamento dos resultados, onde as análises e 

as interpretações são realizadas. Nesta etapa, as inferências a partir das 

informações coletadas são realizadas. É quando se tenta entender a investigação, 

desembocando na resposta ao problema de pesquisa, atendendo aos objetivos pré-

determinados. 

As técnicas que foram utilizadas para destacar as evidências em ordem 

antes de realizar a análise de fato foram extremamente úteis, pois a manipulação 

preliminar de informações representou uma maneira de superar os problemas 

enfrentados durante a investigação, deste modo a interpretação teve como objetivo 

procurar o sentido mais amplo das respostas (GIL, 1999). A interpretação foi feita 

mediante a ligação entre os conhecimentos obtidos e a fundamentação teórica.  

Importante destacar que nem todos os dados coletados foram utilizados, 

já que o volume e aprofundamento podem conter temas e dados que fogem ao 

escopo da pesquisa, sendo, desta forma, passíveis de utilização para estudos 

futuros com outra ótica de análise. Seguindo o protocolo de Bardin (2004), o trabalho 

em questão apresentou a estrutura de análise esquematizada na figura que segue: 
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Figura 3.1: Desenho análise de conteúdo. 
Fonte: Adaptado de Bardin (2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-Análise: organização do 
corpus de análise. 

Análise do Conteúdo 

Tratamento dos Resultados 

Leitura da Seleção do Material 

Identificação das Unidades de 
Contexto e Codificação 

Categorização das Unidades de 
Significado 

Organização de um Texto Descritivo 

O material foi constituído dos depoimentos 
coletados nas entrevistas, observações diretas, 

documentos e arquivos da empresa. 

Foram consideradas todas as expressões, 
parágrafos e frases que continham núcleos de 

sentido que foram ao encontro do objetivo. 

Através da concatenação dos temas semelhantes 
foram organizadas as categorias em cada domínio. 

Reunindo-se as unidades de significado de cada 
categoria e estabelecendo as relações lógicas 

correspondentes, organizaram-se textos descritivos 
da realidade estudada. 

Após a releitura dos depoimentos e dos textos descritivos, e a 
partir das inferências do observador, partiu-se para a 

interpretação dos resultados, observando o sentido denotativo e 
conotativo das sentenças. 

APLICAÇÃO NA 

PESQUISA 

RELATADA. 
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Capítulo 4  

Resultados Obtidos 

 

 

Neste capítulo, são expostos os resultados obtidos na pesquisa de campo 

realizada através de uma análise descritiva, utilizando ferramentas como tabelas, 

gráficos e figuras para a melhor compreensão dos dados. 

Inicialmente, o capítulo apresenta a caracterização da empresa Alfa, a 

identificação dos stakeholders relevantes, o grau de importância de cada grupo para 

a empresa, a identificação de como as necessidades e expectativas desses grupos 

são atendidas pela empresa e por fim, as mudanças ocorridas na empresa Alfa à 

partir da implementação de estratégias de marketing verde. 

 

 

4.1 A Empresa Alfa 

 

A empresa Alfa é uma indústria moveleira com 18 anos de fundação, tem 

como personalidade jurídica uma sociedade por cotas limitadas. Organização de 

estrutura familiar que iniciou suas atividades como um hobby, onde pai e seus 4 

(quatro) filhos confeccionavam móveis em madeira Ipê, maciça, num processo de 

produção artesanal.  

Com o passar dos anos a empresa cresceu, se desenvolveu e possui hoje 

uma estrutura fabril situada no parque industrial de Parnamirim, com 2000m² e uma 

loja showroom de 200m² em shopping outlet na cidade de Natal – RN. Conta com 

um quadro de 39 funcionários distribuídos em três setores: produção, financeiro e 

comercial que realizam todas as funções da empresa e são coordenados por cada 

um dos sócios.  

Considerando a classificação do SEBRAE15 quanto ao porte da empresa 

que é baseado no número de funcionários e no faturamento, pode-se dizer que a 

empresa Alfa é uma organização de pequeno porte e como tal, seus sócios-diretores 

acumulam determinadas funções consideradas fundamentais para o 

                                                
15

 Fonte: www.sebrae.org.br  
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desenvolvimento da empresa, percebendo-se uma centralização quanto ao processo 

de tomadas de decisão da organização. A figura do organograma a seguir mostra a 

estrutura organizacional da empresa: 

 
Figura 4.1: Organograma da empresa Alfa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Com essa estrutura, a empresa Alfa oferece móveis para dormitórios, sala 

de jantar, estar e varandas como: camas, armários, mesas, cadeiras, cadeira de 

balanço, entre outros; todos produzidos com madeira maciça e ofertados no 

mercado local com venda própria e regional, através de revendedores. 

Trabalhando com design próprio, a empresa conseguiu criar em seus 

produtos uma identidade inconfundível, deixando as peças mais finas para se 

tornarem mais leves e acrescentando rodízio para deixar o produto mais fácil de 

manusear e mais moderno, dessa forma a empresa conseguiu deixar os móveis em 

madeira maciça, tradicionalmente muito pesados, mais leves e fáceis de locomover. 

Para os sócios, os diferenciais da empresa estão pautados, basicamente, 

na qualidade do produto, no tipo de insumo utilizado e na credibilidade da empresa 

no mercado.  

A qualidade é um ponto primordial, e este foi o principal fator da escolha 

do insumo desde o início das atividades da empresa. Para os sócios, a madeira Ipê 

maciça, apesar de muito trabalhosa no manusear, é um insumo bastante durável e 

resistente a bichos, o que agrega valor ao produto, assim possuem também um 

rígido critério de seleção na compra do insumo, pois a qualidade da madeira 

depende muito de sua extração e é necessário garantir uma padronização mínima 

de sua aparência para a alta qualidade do produto final.  

Sócio-presidente 

Setor comercial 

Sócio-diretor 

Produção e marketing 

Sócio-diretor 

Administração e 

financeiro 

Sócio diretor 

Relações com o 

mercado e P&D 
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Quanto à escolha do tipo do insumo, além das características já 

relacionadas associadas à qualidade, a madeira Ipê também estava na “moda” no 

período do início das atividades da empresa. Neste sentido, aliou-se a demanda 

latente pelo Ipê à vontade de produzir com qualidade, e os sócios decidiram utilizar o 

nome Ipê como parte do nome fantasia da empresa, pelo qual é conhecida até os 

dias de hoje.  

Esses fatores levaram a empresa a preencher um nicho de mercado e se 

voltar especificamente para esta clientela, assim pelo que foi levantado no cadastro 

da empresa, pode-se dizer que a clientela da empresa Alfa é formada, em sua 

grande maioria, por um público de classe AB, acima de 35 anos que adquire o móvel 

para consumo próprio, utilizando-o em sua residência fixa ou mesmo em casa de 

praia, campo ou fazenda. Neste sentido, é possível afirmar que, apesar do 

crescimento e da modernização de equipamentos no processo produtivo da 

empresa, o trabalho realizado manteve o “ar” de artesanal o que possibilitou 

produzir, durante todo esse tempo, peças quase que exclusivas para clientes 

exigentes e formadores de opinião. 

Segundo dados obtidos a partir da entrevista com os sócios, “não existem 

concorrentes diretos no estado que fabriquem tais produtos e são raras as fábricas 

no Brasil”. Os concorrentes indiretos produzem móveis com madeiras aglomeradas 

em chapas – MDF, Chapa de Fibra de Média Densidade, – esses podem ser 

grandes redes, que produzem as chapas, os móveis e fazem a distribuição, ou 

pequenos marceneiros que muitas vezes trabalham na ilegalidade. Para os 

proprietários, empresas que trabalham com móveis em madeira maciça estão cada 

vez mais escassas no mercado pelo fato de muitas vezes a madeira ser tão 

resistente que aumenta o ciclo de durabilidade do produto, o que não é interessante 

para a maioria das empresas. 

Os dados levantados na entrevista sobre os tipos de produtos ofertados e 

a concorrência na indústria moveleira estão em concordância com a pesquisa 

realizada por Gorini (1998), que mostra a especialização da indústria em um ou dois 

segmentos moveleiros e a segmentação em móveis retilíneos (madeira aglomerada) 

e torneados (madeira maciça) e a concordância de que a minoria das empresas se 

dedica a este tipo de produção. 

De acordo com os dados levantados, a madeira Ipê maciça utilizada pela 

empresa Alfa é, em sua grande maioria, oriunda de florestas nativas da Amazônia e 
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em alguns casos gerada a partir de extração ilegal. Este dado é de extrema 

relevância, pois há, aproximadamente, 8 (oito) anos, a empresa teve a primeira 

interferência de apreensão de sua carga que repercutiu em falta de estoque, atraso 

na entrega de pedidos e baixa da qualidade da nova matéria-prima que foi reposta 

pela madeireira. Estes acontecimentos, que a partir de tal período ganharam 

freqüência ainda maior para a empresa, afetaram diretamente os valores e missão 

da empresa que se viu obrigada a se reposicionar. 

Pode-se identificar que a empresa Alfa tem como valores principais a 

presteza, a ética e o princípio de fazer bem feito, que a levou a definir como missão 

“oferecer aos clientes móveis de qualidade, com design diferenciado por um preço 

justo, buscando estar sempre atualizada com as tendências para atender o mercado 

regional e nacional. Diante dos acontecimentos ocorridos a empresa reposicionou 

seu planejamento estratégico e sua declaração de visão para: “Ter um fornecimento 

de matéria-prima sustentável de modo que possibilite ampliar a clientela para 

crescer a produção e atingir novos mercados em outras regiões do Brasil e até 

outras partes do mundo.” 

Esse contexto despertou a necessidade de introduzir novas matérias-

primas com a característica de sustentabilidade, aquelas que possuem um 

crescimento relativamente rápido e opções de plantios regulamentados como a 

madeira de Eucalipto e a Teca.  

A partir daí outros desafios surgiram como a adaptação da produção, 

maquinário, estoque, capacitação da mão-de-obra, novos fornecedores e clientes 

para os novos produtos. Nesse processo de mudanças a empresa alfa buscou gerir 

os interesses externos e internos para melhor se adaptar ao cenário. 

Conhecer a empresa e seu contexto foi o primeiro passo para entender as 

nuances do problema de pesquisa, na seqüência, buscou-se identificar os 

stakeholders da empresa alfa. 

 

 

4.2 Identificação dos Stakeholders  

  

A partir da análise realizada sobre dados coletados na pesquisa de 

campo através de entrevista baseada em roteiro estruturado, observação direta 

formal e informal e levantamento documental e com base no modelo proposto por 
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Frooman (1999) que sugere a identificação dos stakeholders a partir da pergunta 

“quem são eles?”, foram identificados os grupos de acordo com os atributos que 

exibem em sua interação com a empresa e sobre a qual exercem influência na 

capacidade de modificar seu destino, atendendo a interesses mútuos.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Legenda: 

Stakeholder interno 
 
Stakeholder externo 
 
Empresa 
 

Empresa Grupos de 
Proteção 

Ambiental. 

Sindmóvel 

Clientes 

Arquitetos 

Sócios-diretores 

Concorrentes 

Empregados 

Sind. 
trabalhadore

Fornecedores 

Aracruz 

Madeireira

Design  
Grandes redes  

Pequenos 
fabricantes   

Órgãos Ambientais 

FIERN 

SEBRAE 

IBAMA 
Governo 
Estadual 

Órgãos Goven. 
Apoio 

SESI 
IEL 

EMBRAPA 

UFRN 

Equipamento

BNDES 

Governo 

Legislação 

Emp. reciclagem 



69 
 

Figura 4.2: Mapa dos stakeholders da empresa Alfa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A figura acima apresenta um esquema onde são identificados os 

stakeholders. A pesquisa também segmentou-os quanto à posição dos grupos 

classificando-os como internos e externos, bem como primários e secundários a 

partir da proposição de Polonsky (1995).  

Nesta etapa foram identificados todos os grupos que, segundo levantado 

na pesquisa, afetam os objetivos da empresa ou são afetados por ela. De acordo 

com o levantamento desses dados e a figura 4.2 caracterizou-se como grupo 

primário: Governo, Órgãos Governamentais Apoio, Concorrentes, Órgãos 

Ambientais, Sócios-Diretores, Empregados, Fornecedores, Clientes. Já o grupo 

secundário é formado por arquitetos, empresas de reciclagem, sindicatos e grupos 

de proteção ambiental. 

 

 

4.3 Análise do Grau de Importância dos Stakeholders 

 

Segundo o modelo proposto por Polonsky (1995) de gerenciamento dos 

stakeholders sob a óptica do marketing verde, o grau de importância de cada 

stakeholder em determinado período de tempo é essencial para que a organização 

possa identificá-lo e assim monitorá-lo e priorizá-lo.  

A partir do levantamento realizado, onde foram identificados quais 

stakeholders afetam a organização ou são afetados por ela, realizou-se uma nova 

coleta de dados com os sócios, conforme roteiro estruturado no anexo, onde os 

stakeholders foram avaliados a partir dos atributos do modelo proposto por Michell, 

Angle e Wood (1997): poder, legitimidade e urgência.  

Assim, alguns trechos das entrevistas foram selecionados e destacados 

onde revelam a presença de tais atributos na interação entre os stakeholders e a 

organização. 

“O IBAMA, a partir de 1º. de agosto de 2009 exige que em cada nota 

fiscal de venda dos nossos produtos tenha o número do DOF. O DOF é um 

documento de origem florestal, ou seja todo o histórico da madeira utilizada para a 

confecção daquele produto. Assim, por esse e outros elementos de fiscalização, 

somos obrigados utilizar madeiras com origem legal. Como o Governo não 



70 
 

consegue fiscalizar a extração da madeira, agora quer fiscalizar a venda, o que 

deverá dificultar ainda mais a nossa sobrevivência.” 

“...Isso ocorre porque somos uma empresa com princípios éticos, pois 

muitos de nossos concorrentes, principalmente os pequenos não tem essa 

preocupação.” 

“Já mudamos de fornecedores várias vezes, mas infelizmente ficamos na 

mão deles. As madeiras de lei, melhores, normalmente são exportadas... o que 

sobra são toras pequenas, cheias de remendo e isso acaba influenciando no nosso 

produto. ... A Aracruz é a única fornecedora de madeira de eucalipto de qualidade, 

portanto, não tem jeito, ficamos na mão deles.” 

“O cliente quer um produto bonito, de qualidade, que dure... ele influencia 

desde a escolha dos nossos insumos até o tipo de móvel que vendemos, estamos 

sempre pensando no melhor para atender o cliente e para deixá-lo satisfeito... já os 

arquitetos, é mais complicado. Eles influenciam nos designs dos móveis, mas 

querem receber comissão para indicar a loja e nós não pagamos. Achamos que a 

melhor indicação é o nosso próprio cliente, que quase sempre fica satisfeito e indica 

para amigos... nossa maior propaganda é a boca-a-boca.” 

“O setor moveleiro no RN é muito desamparado pelo governo local, 

AGORA, é que conseguimos uma área doada pelo governo para a construção do 

pólo moveleiro... A FIERN e O SEBRAE são mais atuantes para a nossa realidade... 

eles estão montando a escolinha de marcenaria para capacitar a mão-de-obra local 

que é muito despreparada para o setor... o que já será uma grande ajuda.” 

Além dos trechos destacados outros foram relevantes na identificação do 

grau de importância dos grupos e assim classificá-los de acordo com o modelo 

proposto. Nesse contexto, os grupos que não apresentaram nenhum atributo foram 

descartados. O quadro a seguir apresenta o resultado da análise: 

 

Quadro 4.1: Classificação dos stakeholders da empresa Alfa  

Stakeholder Poder Legitimidade Urgência Classificação 

Órgão Ambiental – IBAMA/ Estadual  X X X Definitivo 

Fornecedores X X  Dominante  

Concorrentes   X  Discricionário 

Governo – legislação X X  Dominante  

Governo – apoio   X  Discricionário 
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Grupos de Proteção Ambiental  X X Dependente 

Clientes X X  Dominante  

Arquitetos X   Adormecido 

Empregados  X  Discricionário 

Sindicato trabalhadores  X  Discricionário 

Sócios X X  Dominante 

Sindicato Abimóvel  X  Discricionário 

Emp. de reciclagem de resíduos  X  Discricionário 

Fonte: Adaptado de Michell, Angle e Wood (1997) para os Dados da Pesquisa (2009). 

 

 Segundo Michell, Angle e Wood (1997) quando os gerentes ou dirigentes 

percebem apenas um atributo (poder, legitimidade ou urgência) presente, os 

stakeholders são definidos como latentes e, portanto, representam um pequeno grau 

de importância para serem levados em consideração na definição das estratégias e 

objetivos organizacionais, assim devem ser monitorados, porém com menor 

prioridade para a organização. Neste sentido, os stakeholders latentes não foram 

considerados para a avaliação aprofundada de suas necessidades e expectativas. 

 Para a analise das necessidades e expectativas foram considerados os 

stakeholders classificados como: (1) definitivos: são os órgãos governamentais de 

fiscalização do meio ambiente. Eles possuem poder de atuação sobre a empresa, 

legitimidade na relação estabelecida e urgência para o cumprimento dos prazos de 

normatização; (2) dominantes: sócios, clientes, fornecedores e governo 

(legisladores), possuem poder de influencia e legitimidade na relação; (3) 

dependentes: Grupos de interesse e ligados ao meio ambiente que possui 

legitimidade e urgência, porém não possui poder. 

 

 

4.4 Necessidades e Expectativas dos Stakeholders   

 

Para descrever as necessidades e expectativas dos stakeholders foi 

necessário identificar qual o conhecimento que a empresa Alfa possui sobre eles e o 

que querem, este é o terceiro passo proposto por Polonsky (1995) no seu modelo de 

gestão dos stakeholders, para a elaboração de estratégias de marketing verde. 

Porém, no modelo, o procedimento para a obtenção deste conhecimento é, de certa 

forma, subjetivo deixando enfático apenas a necessidade do conhecimento e a 
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importância do acompanhamento periódico. Foi necessário voltar ao caminho 

proposto por Frooman (1999) para o cumprimento desta etapa.  

Assim, segundo Frooman (1999) para conhecer as necessidades e 

expectativas dos stakeholders deve-se responder a segunda pergunta de seu 

esquema: o que eles querem? Esta questão contempla os interesses e as 

preocupações dos stakeholders, ou seja, o que desejam e quais suas prioridades, 

dessa forma, foram levantadas as necessidades e expectativas dos seguintes 

stakeholders da empresa Alfa: Meio Ambiente, Governo (legisladores e órgãos 

ambientais), Clientes, Sócios e Fornecedores. 

O quadro abaixo mostra a análise realizada a partir do conteúdo 

levantado nas entrevistas e anotações das observações diretas. A análise apoiou-se 

na metodologia da “análise de conteúdo” de Bardin (2004), onde os dados, que são 

trechos representativos de falas dos entrevistados e anotações da pesquisadora, 

foram categorizados por temas, definidos inicialmente.  

 

Quadro 4.2: Interesses e expectativas dos principais stakeholders sobre a ótica da 

Empresa Alfa. 

Stakeholders O que querem? 

Grupo de Proteção Ambiental Com o processo de aquecimento global, os grupos de proteção ao meio 
ambiente apresentam-se como um stakeholder dependente e passaram a 
influenciar a empresa Alfa bem como a todos os outros stakeholders que 
também influenciam-na, assim além da consciência ambiental, que se 
identificou presente nas entrevistas com os representantes da empresa Alfa, 
existe as pressões que se mostram presente através do governo com seu 
poder legislador e fiscalizador, dos clientes que, em alguns casos, cobram uma 
postura ambiental da empresa e de fornecedores que passaram a não dispor 
de matéria-prima de qualidade com freqüência.  
A partir dos dados coletados e da análise realizada, pode-se afirmar que os 
grupos de proteção ambiental querem mais  cuidado e preservação do meio 
ambiente.  

Governo (legisladores e 
órgãos ambientais) 

O desmatamento amazônico, que eleva o Brasil para um dos primeiros países 
da lista de emissores de CO2 no mundo, tem sido fortemente combatido pelo 
Governo, dessa forma legisladores têm sido cada vez mais incisivos na 
elaboração de leis para o controle do desmatamento. A partir dos dados 
coletados e da análise realizada, pode-se afirmar que o Governo quer o 
cumprimento da legislação quanto ao uso da madeira de origem florestal. 

Clientes Segundo relatos das entrevistas, uma pequena parcela de clientes compra 
produtos ambientalmente corretos pela sua característica de sustentabilidade, 
mesmo no caso da empresa Alfa que o produto ambiental fica em torno de 
30% mais barato que os demais.  
Pela tradição da organização o produto em madeira Ipê ainda é muito 
procurado. O cliente exige qualidade, durabilidade e design que estão 
presentes no produto em Ipê. Por estudos realizados pela organização, a 
madeira de eucalipto não possui a mesma resistência da madeira ipê, portanto 
o produto não possui o mesmo período de garantia. Pode-se afirmar que os 
clientes querem produtos com qualidade, durabilidade, design e preço 
compatível. 

Sócios-diretores  Diante das mudanças ocorridas no ambiente, os sócios-diretores foram 
obrigados a buscar caminhos alternativos e reposicionar o negócio, pode-se 
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afirmar que os sócios-diretores querem defender a sustentabilidade do 
negócio. 
  

Fornecedores Com o processo de fiscalização acirrada o processo de extração da madeira 
nativa está mais difícil.  As madeiras certificadas são em torno de 50% mais 
caras que as não certificadas. As madeireiras preferem exportar a matéria-
prima de primeira linha, pois conseguem vender a preços mais altos.  Para o 
mercado nacional ficam as madeiras de baixa qualidade. Neste sentido, pode-
se afirmar que os fornecedores querem vender a madeira pelo maior preço 
possível. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Com o conhecimento das necessidades e expectativas dos stakeholders, 

partiu-se para descrever as mudanças ocorridas na empresa Alfa, a partir da 

interação desses grupos com a organização. 

 

 

4.5 As Mudanças Ocorridas a Partir da Aplicação de Estratégias de Marketing 

Verde 

 

De acordo com o modelo proposto por Polonsky (1995), o quarto passo é 

quando a empresa modifica suas políticas e prioridades levando em consideração os 

interesses dos stakeholders. Neste sentido, esta etapa da pesquisa relata as 

mudanças ocorridas na empresa a partir das estratégias de marketing verde que 

foram e que serão implantadas de acordo com as informações pesquisadas. Assim, 

seguindo a linha de análise, o conteúdo levantado foi agrupado de acordo com os 

temas pré-definidos. O quadro abaixo mostra em detalhes: 

 

Quadro 4.3: Aplicabilidade do composto de marketing verde 

Composto de 

marketing 

verde 

Ações a partir da adoção do marketing verde como estratégia 

Produto Verde a) A utilização da madeira de Eucalipto como matéria-prima - esta ação trouxe 

alguns benefícios para a empresa, como por exemplo, a cor da madeira que 

permite o rápido tingimento; a textura da madeira para o corte, o fato de ser 

mais leve; a garantia do acesso contínuo ao insumo e também alguns pontos 

negativos que precisam ser revistos como o fato de não ter a durabilidade das 

madeiras de lei.  

b) A utilização da madeira Teca como matéria-prima – esta ação ainda está 

sendo implantada, portanto, o único ponto que se pode identificar é o fato de 
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a madeira ter a durabilidade semelhante à do Ipê e o acesso contínuo, pois 

seu crescimento permite o trabalho de manejo.  

c) A utilização de madeira Ipê como matéria-prima apenas certificada. Esta ação 

será implantada a médio-prazo, pois implicará em custos e preços mais altos 

do produto. 

d) A contratação de um arquiteto designer de móveis para aperfeiçoar o design 

dos móveis, deixando os produtos mais atraentes para o consumidor e mais 

fáceis de desmontar, em caso de reciclagem do produto. 

e) Com estas ações a empresa buscou diversificar as linhas de produto, 

incluindo as madeiras ecologicamente corretas e posicionando o produto em 

madeira ipê, certificada, como um produto sofisticado, voltado para o público-

alvo com este perfil de consumo.  

 

Preço Verde f) O lançando a linha ecológica permitiu a empresa oferecer produtos com uma 

redução de 30% no valor da venda, porém com prazo de garantia menor que 

as madeiras de lei.  

g) A empresa estima que a linha de produto em madeira Ipê certificada ficará em 

torno de 50% mais cara que a linha ecológica, selecionando o público-alvo 

formador de um nicho ainda menor. 

 

Distribuição 

Verde 

h) Os novos designs dos móveis permitem entregar as peças desmontadas, 

para que o cliente ou o montador da empresa, dependendo da localização da 

entrega, possam executá-la, assim a carga ocupa menos espaço e redução 

de combustíveis. 

i) A empresa está lançando um e-comerce para ampliar a sua área geografica 

de atuação. 

 

Propaganda e 

Promoção 

Verde 

j) Pelo fato de ter o nome da matéria-prima Ipê como parte do seu nome 

fantasia, este insumo está muito associado à imagem da organização. Dessa 

forma, a empresa criou uma nova marca, a empresa Beta, que comercializa, 

inicialmente, apenas os produtos verdes. 

k) A marca da empresa Alfa está em processo de transformar-se em holding 

para que o peso da tradição e qualidade associado à imagem da empresa 

possa dar “sobrenome” à empresa Beta.   

l) No planejamento de marketing, a médio e longo prazo, a empresa Beta 

passará a comercializar os produtos com matérias-primas sustentáveis, 

provenientes de manejo ou de matas nativas certificadas. 

m) O marketing prevê a realização de pesquisas junto ao consumidor, 

periodicamente, para avaliar a força de vendas das linhas de produto; a 

percepção deles quanto aos produtos ambientalmente corretos e a aceitação 
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da nova marca.  

n) A partir de estudos realizados, a empresa Beta pretende associar à sua 

marca uma imagem que transmita leveza, praticidade, ecologia e o jeito 

brasileiro. 

o) O planejamento de marketing da empresa Alfa prevê investimentos em 

propaganda online para divulgar o novo canal de distribuição e comunicação, 

através de marketing direto e de relacionamento, fortalecendo a estratégia 

um-a-um, onde o consumidor é socializado e passa a familiarizar-se com a 

organização e entender suas dificuldades e limitações.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 Como se pode identificar as mudanças descritas acima são provenientes 

de um novo posicionamento adotado pela empresa Alfa. 
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 Capítulo 5  

Conclusões e Recomendações 

 

  

 Estudos nas áreas estratégicas das organizações focando os 

stakeholders são desafiadores, na medida em que são rarefeitas as contribuições de 

pesquisas científicas no Brasil e, ao mesmo tempo, o tema revela-se como de 

extrema importância para o entendimento da, cada vez mais complexa, gestão 

empresarial. Aliado a tudo isto, as questões ambientais, que estão cada vez mais 

em evidência, também têm se revelado um contexto desafiador, não só para as 

organizações, mas para a sociedade como um todo. Diante deste contexto, segue 

as conclusões obtidas neste trabalho de pesquisa, emergindo a partir das 

investigações e observações e com base em parâmetros e modelos teóricos 

conceituais. 

O setor moveleiro no Brasil encontra-se em fase de desenvolvimento e 

expansão, porém necessitando de investimentos e profissionalização para equipara-

se aos países desenvolvidos. No Rio Grande do Norte o cenário é incipiente, com 

apenas 127 empresas registradas e associadas ao sindicado da indústria moveleira 

do RN – Sindmóvel – o pólo moveleiro está em fase de estudo, sem definição de 

localização e estruturação. Isso demonstra um despreparo na região para apoiar as 

pequenas indústrias moveleiras locais. Apesar deste cenário, a empresa Alfa, 

mesmo sendo uma organização de pequeno porte, mostra-se com uma visão 

aguçada em termos de tendências mercadológicas.  

A preocupação ambiental é um fator presente na consciência moral dos 

sócios, mas a iniciativa de produzir verde só surgiu a partir das imposições legais 

através dos órgãos governamentais e da falta de matéria-prima disponível no 

mercado. Este tipo de “direcionamento” para o verde é previsto na literatura por 

Polonsky, (1995).  

Na identificação dos stakeholders percebeu-se a complexa rede de 

interações com grupos de interesse, sobre os quais a empresa influencia e é 

influenciada, porém, a mesma não se dá conta da existência de outros grupos de 

stakeholders que a própria teoria antecipadamente prevê. Dessa forma, buscou-se 

identificar a importância de cada stakeholder para a empresa. 



77 
 

Para avaliar o grau de importância dos stakeholders utilizou-se o modelo 

proposto por Michell, Angle e Wood, (1997). Neste momento, identificou-se que a 

empresa demonstra dar pouca atenção ao “peso estratégico” de determinados 

grupos determinantes, ou seja, há dificuldade para gerir de forma prioritária os 

interesses dos grupos, que em alguns momentos parecem conflitantes. 

De fato percebe-se com certa clareza que, apensar da visão da empresa 

quanto à responsabilidade ambiental, as decisões ocorrem a partir das interações 

necessárias priorizando determinados grupos, porém muito mais atribuídas às forças 

normativas, legais do que uma orientação filosófica e empresarial. Mesmo assim, 

pode-se dizer que há dedicação e envolvimento da empresa para adotar o novo 

posicionamento proposto pelo marketing verde. (POLONSKY, 1995).  

Com base em tudo isso, pode-se concluir que, apesar da empresa não 

reconhecer, os stakeholders são levados em consideração na adoção de estratégias 

de marketing verde mesmo não possuindo a devida percepção estratégica 

necessária para avançar na adoção da filosofia do marketing verde. 

Mesmo tendo alcançado os objetivos a que se propôs o estudo, 

encontrou-se algumas dificuldades para a realização do mesmo, como: a falta da 

visão dos stakeholders para uma versão comparativa de suas necessidades, o fato 

da empresa não possuir um planejamento estratégico formal o que daria mais 

informações sobre suas decisões estratégicas, a escassez do tempo para uma 

analise ainda mais aprofundada. 

A partir deste estudo faz-se necessário o encaminhamento de novas 

abordagens que possam dar conta de tratar de temáticas como as interações dos 

stakeholders nas empresas do setor moveleiro, o verde como filosofia organizacional 

e a implantação de estratégias ambientalmente corretas nas empresas, entre outras 

que venham a contribuir para o aprofundamento do conhecimento do marketing 

verde. 

A realização deste estudo possibilitou o exercício de aplicações do 

método científico dentro de uma temática não apenas relevante, mas emergente que 

aponta em uma direção além da exploração do mercado que é a sensibilidade 

quanto à percepção e colocação de produtos ambientalmente corretos cujo esforço 

demonstra derivar em grande parte das interações com os múltiplos grupos de 

interesse os quais necessitam ser geridos. 
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 Assim, cabe mencionar que o conhecimento aqui explorado pode ser 

adequadamente apropriado por empresas de pequeno porte e que atuem nesse 

segmento-tendência estratégico de marketing verde, mercadológico e 

ecologicamente correto  

 Para finalizar, acrescenta-se que foi uma experiência válida pelo 

despertamento, cuidado e produção de um conhecimento que se propõe a contribuir 

de forma muito mais empírica do que teórica.  
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Apêndice A 

Protocolo de estruturação da coleta de dados 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ABORDAGEM 
DE ANÁLISE 

TÉCNICA DE 
COLETA DE 

DADOS 

TÉCNICA DE 
ANALISE DE 
DADOS 

a) Caracterizar a empresa em 
aspectos de estruturação 
organização e contexto 

Qualitativa 
 

Entrevista com 
proprietários 
 

Decupagem do 
conteúdo em 
categorias, 
avaliação da 
significância, 
identificação de 
fatos, número de 
ocorrências e 
peculiaridades  

b) Identificar os grupos de 
stakeholders relevantes 
para a empresa Alfa 

Levantamento 
de 
documentação 
e registros em 
arquivos 

 

Exploração do 
material – 
escolha, leitura, 
separação de 
dados, 
identificação de 
fatos, número de 
ocorrências e 
peculiaridades 

 

c) Entender o interesse e a 
importância que cada 
grupo de stakeholder 
exerce sobre a empresa 
Alfa 

Observação 
direta e indireta 

 

Decupagem do 
conteúdo em 
categorias, 
avaliação da 
significância, 
identificação de 
fatos, número de 
ocorrências e 
peculiaridades 

d) Identificar como as 
necessidades e 
expectativas dos 
stakeholders são 
atendidas pela empresa 
Alfa  

e) Descrever as mudanças 
ocorridas na empresa Alfa 
a partir da aplicação de 
estratégias de marketing 
verde 
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Apêndice B 

Definição de categorias e atributos de pesquisa 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CATEGORIAS ATRIBUTOS FONTE PARA A 

ANÁLISE  
a) Caracterizar a empresa 

em aspectos de 
estruturação organização 
e contexto. 

 

Filosofia  Missão  A Empresa 
Pesquisada 
 
 
 
 
 

Visão  
Valores 

Contexto Histórico 
Estrutura organizacional  

b) Identificar os grupos de 
stakeholders relevantes 
para a empresa Alfa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afetam a organização 
 
 
 

Desenvolvimento de 
produtos 

Modelo Polonsky 
(1995) 
 Mix promocional 

Serviços agregados 
Processo produtivo 
Compra de materiais 
Descarte de resíduos 

São afetados pela 
organização 

Desenvolvimento de 
produtos 

Modelo Polonsky 
(1995) 
 Mix promocional 

Serviços agregados 
Processo produtivo 
Compra de materiais 
Descarte de resíduos 

Primários  Stakeholders que afetam 
a organização 

Modelo Polonsky 
(1995) 
 Stakeholders que são 

afetados pela organização 
Secundários Stakeholders que afetam 

a organização 
Modelo Polonsky 
(1995) 
 Stakeholders que são 

afetados pela organização 

c) Entender a importância 
que cada grupo de 
stakeholder exerce sobre 
a empresa Alfa  

Grau de 
Importância 

Poder Modelo Michel, 
Angle, Wood 
(1997) 

Legitimidade 
Urgência 

d) Identificar como as 
necessidades e 
expectativas dos 
stakeholders são 
atendidas pela empresa 
Alfa 

Necessidades 
 

Procedimentos Modelo Frooman 
(1999) 

Expectativas Declaradas 
Não declaradas 

e) Descrever as mudanças 
ocorridas na empresa Alfa 
a partir da implantação de 
estratégias de marketing 
verde. 

Produto Design Modelo Peatie e 
Charter (2005) Matéria prima 

Descarte 
Posicionamento 

Preço Formação 
Promoção 
 
 

Posicionamento da marca 
Força de vendas 
Promoção 
Propaganda 

Ponto Canais de distribuição 
Localização 
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Apêndice C 

Agenda de visitas para a coleta de dados 
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MÊS JUN JUL AGO SET OUT NOV JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ANO 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09

1.0
1.1 x
1.2 x
1.3 x
1.4 x

2.0
2.1 x x
2.2 x x x x
2.3 x x

3.0
3.1 x x
3.2 x x
3.3 x x

4.0
4.1 x
4.2 x

Coletar dados na loja showroom

análise dos dados

apresentação da pesquisa para a empresa

Análise de dados

visita para entrevista

visita para levantamento de documentação e observação informal

visita para entrevista

AGENDA DE VISITAS

visita para observação

levantar a problematica aparente da organização

Coletar dados na fabrica
visita para levantamento de documentação e observação informal

visita para observação

Explorar
identificação da organização a ser estudada

planejar a pesquisa de campo

conhecer o estabelecimento da organização - fabrica e loja showroom

IT
E

M CRONOGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Apêndice D 

Roteiro de entrevista – primeira etapa 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
Local:  Data:  
Horário de Início:  Horário de 

Término: 
 

Objetivo:   
Entrevistado: 
Nome:  Cargo: Email: 
   
 
Item Categoria Atributo Resposta 
1.1 Filosofia  Missão da empresa  

Visão da empresa 
 

 

Principais valores da empresa  
1.2 
 

Contexto Histórico - como a empresa surgiu  
(Data, fundadores, motivos) 

 

Dados da pessoa jurídica (razão social, 
endereço, quotas de sociedade, 
personalidade jurídica) 

 

Estrutura organizacional (cargos e 
funções e número de funcionários) 

 

Organograma da empresa  
O que produz, como produz  
Os diferenciais dos produtos  
Os tipos de insumo utilizados na 
produção 

 

Benefícios e desvantagens de cada 
insumo 

 

Origem da madeira  
Principais concorrentes diretos e 
indiretos 

 

Quem é o cliente  
Os diferenciais da empresa  

2.1 Grupos de 
interesse 
que afetam 
a 
organização  

Desenvolvimento de produtos  
Mix promocional  
Serviços agregados  
Processo produtivo  
Compra de materiais  
Descarte de resíduos  

2.2 Grupos de 
interesse 
que são 
afetados 
pela 
organização 

Desenvolvimento de produtos  
Mix promocional  
Serviços agregados  
Processo produtivo  
Compra de materiais  
Descarte de resíduos  
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Apêndice E 

Roteiro de entrevista – segunda etapa 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
Local:  Data:  
Horário de Início:  Horário de 

Término: 
 

Objetivo:   
Entrevistado: 
Nome:  Cargo: Email: 
   
 
Item Categoria Atributo Resposta 
3.1 Órgão Ambiental – 

IBAMA/ Estadual  

Poder  
Legitimidade  
Urgência  

3.2 Fornecedores Poder  
Legitimidade  
Urgência  

3.3 Concorrentes  Poder  
Legitimidade  
Urgência  

3.4 Governo – legislação Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.5 Governo – apoio  Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.6 Meio Ambiente Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.7 Clientes Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.8 Arquitetos Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.9 Empregados Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.10 Sindicato trabalhadores Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.11 Sócios Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.12 Sindicato Abimóvel Poder  
Legitimidade 
Urgência 

3.13 Emp. de reciclagem de 

resíduo 

Poder  
Legitimidade 
Urgência 

 
 


