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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este projeto de análise mercadológica tem por objetivo analisar a percepção do 

consumidor curitibano e sua possível aceitação de um modelo de negócios eco-

friendly, denominado como mercado sem embalagens, onde evidencia-se a dinâmica 

do consumo consciente, caracterizada a partir de quatro dimensões: consciência 

ecológica, economia de recursos, reciclagem e frugalidade. Assim, dispôs-se de duas 

classificações de pesquisa: exploratória e conclusiva. Mediu-se a sensibilidade do 

consumidor no momento de compra, separando-os em dois grupos: consumidores 

que se consideram verdes e consumidores que não se consideram verdes. Diante 

disso, foi possível averiguar se há relação entre o grau de consciência do consumidor 

sobre percepção de valor acentuada e produtos ecologicamente corretos. Tendo em 

vista essas relações, analisou-se a aceitação do consumidor curitibano a esse modelo 

de negócios, além de propor estratégias para a loja Villa Granel e recomendações 

para o setor supermercadista, além de apresentar métricas para o controle periódico 

de tais recomendações a fim de alcançar êxito nos resultados obtidos.  

Palavras-chave: eco-friendly, mercado sem embalagem, consumo consciente, 

consumidor verde, setor supermercadista. 
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ABSTRACT 

 

This marketing analysis project aims to analyze the perception of Curitiba consumers 

and their possible acceptance of an eco-friendly business model, denominated as a 

market without packaging, where the dynamics of conscious consumption are evident, 

characterized from four dimensions: ecological awareness, resource saving, recycling 

and frugality. Thus, there are two classifications of research: exploratory and 

conclusive. Consumer sensitivity at the time of purchase was measured, separating 

them into two groups: consumers who consider themselves green and consumers who 

do not consider themselves green. In light of this, it was possible to ascertain whether 

there is a relationship between the consumer's degree of awareness of perceived high 

value and ecologically correct products. In view of these relationships, the acceptance 

of Curitiba's consumer to this business model was analyzed, in addition to proposing 

strategies for the Villa Granel store and recommendations for the supermarket sector, 

in addition to presenting metrics for the periodic control of such recommendations in 

order to achieve success in the results obtained. 

 

Keywords: eco-friendly, market without packaging, conscious consumption, green 

consumer, supermarket sector. 
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1 RESUMO 

 

Desde a Revolução Industrial, ocorrida há mais de duzentos anos, o consumo 

tem sido estimulado constantemente para alavancar o crescimento econômico e 

impulsionar a geração de empregos. As marcas, promovendo uma infinidade de 

produtos diferenciados e inovadores, criaram hábitos de consumo que fortalecem, 

cada vez mais, o ritmo em que as indústrias desenvolvem seus negócios. O cliente, 

sendo bombardeado por estímulos de compra, passou a buscar melhorias na sua 

qualidade de vida, através de praticidades e funcionalidades. Como consequência, 

essa produção acelerada tem intensificado a escassez de recursos naturais, da 

mesma forma que o consumo indiscriminado tem acarretado diversos impactos que 

afetam diretamente a sustentabilidade do planeta.  

Essa problemática ambiental vem ganhando notoriedade global e se fortalece 

através do surgimento de uma megatendência, conhecida como Ethical Living, ou 

consumo consciente, o qual reflete um novo estilo de vida, que valoriza a 

responsabilidade ambiental e considera os impactos que um produto pode exercer 

sobre o meio ambiente. Essa nova forma como os consumidores estão buscando 

comprar e se relacionar com produtos e marcas pretende preservar o meio ambiente, 

o meio social e ao mesmo tempo promover maior qualidade de vida, sendo 

impulsionada por três fatores: conhecimento, disponibilidade e acessibilidade. 

Nesse contexto, o setor supermercadista assume um papel extremamente 

importante, pois representa o principal elo entre a origem do produto no processo 

fabril e o seu consumo. Um dos maiores desafios dessa atuação está no aspecto 

ambiental, pois através dos seus inúmeros canais de distribuição oferece uma 

variedade infinita de produtos, que por sua vez geram uma gigantesca quantia de 

embalagens descartadas diariamente. A quantidade de lixo proveniente de compras 

supermercadistas, de embalagens e sacolas oriundas dessas compras, fazem do 

varejo um grande gerador de lixo doméstico.  

 Compreender o comportamento do consumidor acerca desse tema é 

fundamental para  identificar, tanto aspectos considerados na aquisição de um 

produto, quanto variáveis capazes de influenciar a decisão de compra em função de 
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uma causa sustentável. Assim, busca-se entender o processo de compra no setor 

supermercadista, levando em consideração que há uma parcela de consumidores 

predispostos a manter atitudes de compra ecologicamente corretas, denominados 

como “consumidores verdes”.  

Essa nova maneira de consumir, que caminha junto a benefícios 

socioambientais, já é uma realidade em diversos países desenvolvidos e vem 

surgindo timidamente no contexto brasileiro. O presente trabalho busca apresentar o 

método de compra eco-friendly1 e suas características peculiares, o qual denomina-

se como supermercado sem embalagens, apresentado através de uma análise, 

realizada a respeito da percepção do consumidor curitibano, sobre essa tendência de 

compra e sua possível aceitação. Com base nos resultados levantados, propõe-se 

uma conduta de marketing com foco no Brand Awareness (consciência de marca) e 

no engajamento gerado pela conscientização. Diante da problemática ambiental 

apresentada, o objetivo deste estudo é solucionar o seguinte problema de pesquisa: 

analisar a disposição dos consumidores curitibanos a aderirem à proposta de um 

supermercado sem embalagem. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 Existem inúmeros fatores que devem ser considerados na análise desse 

mercado, pois de forma isolada ou relacionados contribuem substancialmente para a 

ocorrência dos danos causados ao meio ambiente e refletem diretamente nas práticas 

e hábitos de consumo. Entre eles, está a poluição causada por descarte indevido de 

plástico, que gera mais de US$ 8 bilhões de prejuízo à economia global. O impacto 

ambiental do lixo plástico, principalmente no oceano e assim consequentemente na 

cadeia alimentar (onde microplásticos são encontrados flutuando no mar, entrando 

em contato com diversos organismos, incluindo o humano) gera uma grande 

preocupação e alarde para governos, cientistas, ONGs e também para cidadãos 

comuns. 

 
1 Se enquadram como eco-friendly empresas que investem em ações, produtos e processos que 

reduzem ou não geram danos socioambientais. 
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A exploração de recursos naturais acarreta tristes consequências. 

Levantamento de Marco Lambertini (2019), diretor-geral do WWF-Brasil (World Wide 

Fund Nature), demonstrou que: o sistema atual de produção, uso e descarte do lixo 

está falido; é necessário mudar o comportamento; quanto mais desenvolvido um país, 

maior a complexidade para separar, reciclar e decompor seu lixo. Atualmente, no 

Brasil, são geradas cerca de 230 mil toneladas de lixo por ano, sendo 59% composto 

por rejeito orgânico ou úmido. Existem aproximadamente seiscentas cooperativas 

recicladoras no Brasil, no entanto apenas 2% de todo o lixo produzido é destinado à 

coleta seletiva. 

Em consideração ao tempo de decomposição dos principais materiais 

utilizados nas embalagens consumidas pelo público em supermercados – onde temos 

como principais exemplos as garrafas plásticas (pet) quatrocentos anos, embalagens 

longa vida com mais de cem anos de tempo de decomposição, latas contendo 

alumínio cem anos e plástico em geral quatrocentos e cinquenta a seiscentos anos –

, podemos mencionar que uma mudança de hábitos se faz necessária, para conter 

esse consumo desenfreado de lixo descartado no meio ambiente, pois não se pode 

depender apenas da reciclagem, quando é possível modificar o hábito de consumo 

atual e deficitário durante o processo de compra. 

As motivações para realização desta pesquisa na cidade de Curitiba baseiam-

se, na representatividade relativa que a capital paranaense mantém no mercado 

nacional, contendo características que permitem um mercado de testes de novas 

operações e avaliações de consumo. A população atual da cidade, segundo o IBGE, 

conta com aproximadamente 1,765 milhão de habitantes, que produzem cerca de 1,8 

mil toneladas de lixo por dia (coleta domiciliar). De todo esse lixo 40% é papel, 

papelão e plástico, fruto de possíveis embalagens descartadas. E apesar de ser 

pioneira na coleta seletiva de lixo e servir como exemplo de reciclagem para o país, 

de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) falta maior atenção 

na redução e reaproveitamento destes resíduos. 

Para a empresa obter sucesso de um determinado produto, deve observar a 

forma como o consumidor faz a projeção do momento de compra, isto é, como ele, 

no ponto de venda, observa ou compra algo que tenha despertado seu desejo e 
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atenção (BRANDÃO, 2008). Estudos apresentados por uma pesquisa global sobre 

Responsabilidade social corporativa de 2012, da Nielsen, indicam que 74% dos 

brasileiros estão dispostos a comprar produtos de empresas com iniciativas 

sustentáveis, o que indica uma oportunidade para a inserção de produtos 

sustentáveis no mercado, podendo impulsionar o crescimento desse nicho. Além 

disso 4% demonstram disposição de pagar mais por produtos que venham dessas 

empresas. Tais dados indicam uma suposição da possibilidade de aceitação de um 

supermercado sem embalagens, uma ideia que já se manifesta através de um modelo 

na cidade de São Paulo, o primeiro conhecido no Brasil.  

Em conformidade com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU), foram estabelecidos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), os 

quais zelam por áreas de crucial importância para a humanidade e o planeta. A 

ODS122, presente na agenda, enfatiza o objetivo de assegurar padrões de produção 

e consumo sustentáveis. Um dos problemas a ser resolvido é que “até 2030 se faz 

necessário reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reuso”. Dessa forma entende-se a relevância que um modelo 

de negócios voltado à diminuição de resíduos poderia representar na cidade, caso 

receba aceitação dos consumidores locais. Desperta-se, então, a necessidade de 

investigar como os consumidores desta cidade podem receber a ideia de um 

supermercado sem embalagens, como forma de teste do novo modelo de negócios 

eco-friendly, que visa ao bem-estar da sociedade e que carrega a importância de um 

tema atual e internacionalmente reconhecido, que é a sustentabilidade.  

Com a escolha da ótica de percepção do consumidor, pretende-se enriquecer 

a bibliografia sobre preferências e motivações de compra para um estabelecimento 

com princípios sustentáveis, que visa, além de lucro, também ao bem-estar 

socioambiental, frisando o empreendedorismo sustentável como um novo modelo 

econômico atual. Este trabalho pretende contribuir com dados acerca do tema, uma 

vez que não existem pesquisas específicas a esse respeito realizadas na cidade de 

Curitiba. 

 
2 Disponível em: <https://www.estrategiaods.org.br/os-ods/ods12/> Acesso em: 20 set, 2020. 

https://www.estrategiaods.org.br/os-ods/ods12/


22 
 

 

1.2 OBJETIVOS  

 A partir da contextualização do assunto e da delimitação do problema de 

pesquisa apresentado acima, encontram-se os seguintes objetivos geral e específicos 

deste estudo. 

1.2.1 Objetivo geral 

 Analisar a disposição dos consumidores curitibanos a aderirem à proposta de 

um supermercado sem embalagem. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Apontar o nível de interesse do consumidor curitibano por mudar seu hábito 

de compras em supermercados e adotar a utilização de opções zero waste. 

b) Entender a percepção do consumidor sobre embalagens. 

c) Projetar as prioridades estabelecidas pelo consumidor no momento de 

compra. 

d) Compreender a influência da marca no processo de compra. 

 

1.3  ESCOLHA DO SETOR 

As transformações decorrentes do processo de globalização observado nos 

anos 90 exigiram mudanças significativas no setor varejista e na gestão de sua cadeia 

de suprimentos. Os supermercados, considerados entre os mais importantes desse 

segmento, ajustaram-se adotando novas tecnologias. De acordo com Connor e 

Schiek (1997), a transformação se deu através do autosserviço oferecido em antigos 

armazéns onde clientes poderiam realizar as próprias compras, e, constatado o 

sucesso desse método de compra, empresários abriram lojas semelhantes aos 

supermercados hoje existentes. Portanto, segundo os autores, a introdução dos 
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supermercados aumentou a importância das marcas e, consequentemente, das 

embalagens. 

Essa estratégia foi interessante, porém, apesar do setor supermercadista 

crescer e assumir uma posição importante como canal de distribuição e de possuir 

responsabilidades socioeconômicas, paralelamente ao crescimento observa-se uma 

falta de controle em relação ao descarte de produtos e embalagens, o que vem 

contribuindo para a produção de grande quantidade de lixo doméstico.       

Trata-se de um setor que não decresce, independentemente da conjuntura em 

que o país se encontre. Como exemplo, pode-se mencionar o cenário atual, afetado 

por uma pandemia, situação agravada por uma crise econômica e instabilidade 

administrativa governamental. De acordo com a Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS), os gastos com supermercado aumentaram 42,61% em 

julho de 2020 na comparação com o primeiro mês do ano, quando não havia casos 

confirmados de Covid-19 no Brasil. Esse crescimento proporcionou espaço para o 

desenvolvimento de novos modelos, dentre eles o varejo sustentável, que provém de 

iniciativas existentes fora do país. 

De acordo com uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) realizada 

em 2012, através de uma amostra de 2.201 entrevistas com público acima de 16 

anos, 85% dos brasileiros dizem estar dispostos a aderir a uma campanha para 

reduzir o consumo de plástico. A pesquisa mostra claramente uma evolução 

significativa na consciência ambiental dos brasileiros. O indicador mais evidente 

dessa transformação positiva está no número de pessoas que espontaneamente não 

sabiam mencionar um problema ambiental no Brasil, na sua cidade ou no seu bairro. 

Esse número variou de 46% em 1992 para 10% em 2012. 

Sob a ótica do desperdício de alimentos, 28% de todo o desperdício se 

concentra na fase final da cadeia, o consumo (FAO, 2014a). Isso ocorre devido à 

distribuição dos alimentos no mercado ser praticada sem opções para quantidades 

menores de compra, e sendo realizado pelo consumidor em casa. Uma possível 

solução apontada no Manual de Educação para o Consumo Sustentável (MEC, 2005) 

seria a compra somente da quantidade necessária para consumo como forma de 
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evitar o desperdício, salientando a importância de haver estabelecimentos com 

opções de venda a granel. 

Em Curitiba, cidade do projeto de análise mercadológica, não existe um 

estabelecimento denominado como sendo “sem embalagens”, entretanto há algumas 

iniciativas nesse sentido, destacadas no decorrer do trabalho. Por esse motivo, julga-

se importante realizar uma análise mercadológica do estabelecimento Villa Granel, 

que atua com venda de produtos a granel e naturais, para que se possam propor 

diretrizes para torná-lo um estabelecimento Zero Waste, e também sugerir estratégias 

voltadas ao setor supermercadista, estando envolvida em ambas as tarefas a ideia 

de consumo consciente.  

Contudo, pode-se afirmar que a escolha do setor é devida ao fato de que o 

varejo supermercadista pode trazer uma transformação positiva para o 

desenvolvimento sustentável. De um modo geral, o descarte incorreto no pós-

consumo pode ser reduzido, o que pode provocar forte disposição para a aderência 

a opções que geram menos impacto socioambiental, conforme se pode inferir dos 

dados apontados nos parágrafos acima. 
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2 BASE TEÓRICA 

 No presente capítulo, trata-se de uma revisão teórica da literatura acerca dos 

temas relevantes para a realização deste trabalho, tais como sustentabilidade, 

marketing verde, a embalagem e sua importância, consumo a granel, cosméticos 

naturais e orgânicos, análise do ciclo de vida de produtos e supermercado sem 

embalagem. 

 

2.1  SUSTENTABILIDADE 

O conceito de sustentabilidade, para Ribeiro (2015), pode ser definido como a 

exploração de regiões e recursos do globo terrestre, gerando o mínimo dano possível 

à estabilidade ambiental, e também à humanidade e à biosfera, que dela necessitam 

para sobreviver. Ou seja, a sustentabilidade é uma maneira de agir pensando nas 

futuras gerações, uma vez que corresponde ao usufruto de bens ecológicos pela atual 

geração, sem comprometer a qualidade ambiental das próximas. Para esse fim ser 

possível é necessário repensar atos de consumo atualmente adotados, tornando-os 

racionais no teor socioambiental, de modo que a cultura do consumo em larga escala 

passe por modificações, podendo ser abordada inclusive na educação básica, e 

contando com a disseminação dos direitos e deveres dos consumidores como 

ecocidadãos. 

Como resultado de preocupações cada vez mais recorrentes nessa área, nas 

últimas décadas surgiram discursos e demandas por práticas sustentáveis, onde “o 

termo sustentabilidade popularizou-se mundialmente a partir de 1987, quando foi 

utilizado pela Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento das Nações 

Unidas” (MURAD, 2013, p. 113). 

2.1.1 A problemática ambiental e o consumo consciente 

Para Campbell (2001), o consumo se caracteriza pelo desejo excedente da 

sociedade por uma aquisição “do supérfluo”, ou seja, de algo de que não há uma real 

necessidade para a sobrevivência, de modo que as marcas influenciam os desejos 
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dos consumidores e acabam por utilizar estratégias para atração de novas 

necessidades, fazendo disso um ciclo sem fim. 

A sociedade moderna e altamente consumista em que vivemos, provedora de 

uma grande abundância produtiva, estabeleceu um sistema de economia onde o lucro 

se tornou o principal objetivo dos negócios, gerando um dos maiores problemas 

enfrentados globalmente: uma enorme geração de lixo descartado, derivado das mais 

diversas embalagens de produtos existentes. Em países com maiores índices de 

desenvolvimento econômico, o consumismo cresce de forma exponencial, afetando 

diretamente a vida no planeta, tal como a conhecemos.   

Geralmente acredita-se que os indivíduos sejam capazes de tomar decisões 

racionais e que naturalmente se empenhem para obter produtos e serviços que 

maximizem sua saúde e bem-estar, bem como de suas famílias e da sociedade. Na 

verdade, os desejos, as escolhas e os atos dos consumidores muitas vezes acarretam 

consequências negativas para os indivíduos e para a sociedade onde vivem 

(SOLOMON, 2011). 

Desde a década de 1970, quando surgiram os primeiros movimentos 

relacionados ao ambientalismo, como, por exemplo, um dos mais importantes, o 

movimento Zero Waste (Lixo Zero), a preocupação com problemas de meio ambiente 

tem-se tornado um tema de grande notoriedade e importância. Diariamente, notícias 

circulam trazendo a conhecimento público a degradação ambiental causada pelo 

descarte demasiado e indevido de todo o lixo produzido pelo consumo. Enquanto 

consumidores conscientes questionam a eficiência do marketing para atender aos 

seus desejos, os ambientalistas se preocupam com os efeitos do marketing sobre o 

meio ambiente e com os custos para atender às necessidades e desejos dos 

consumidores.  

Cada vez mais consumidores, mesmo os não militantes da causa ecológica, gostam 
de saber que consomem produtos socioambientalmente responsáveis. No Brasil, a 
preocupação com produtos que agridam menos o meio ambiente cresceu muito 
desde o início da década, assim como o percentual de consumidores de todas as 
classes sociais dispostos a pagar mais por um produto com diferencial ecológico 
(AKATU, 2007 apud MURAD, 2013 p. 70) 

Preocupam-se com os danos causados ao ecossistema por mineração 

predatória, depredação de florestas, chuva ácida, perda da camada de ozônio na 
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atmosfera, detritos tóxicos e lixo; também, com a perda de áreas de recreação e com 

o aumento de problemas de saúde causados por poluição do ar e da água e por 

alimentos tratados quimicamente. Essas preocupações são a base do ambientalismo 

– um movimento organizado por cidadãos conscientes e agências governamentais 

para proteger e melhorar o ambiente de vida da população (KOTLER, 1998). 

2.1.2 Definição do conceito Zero Waste 

 A ideia, surgida na década de 1970 na indústria química, no Brasil é difundida 

pelo ILZB (Instituto Lixo Zero Brasil). Fundado em 2010, é um movimento de 

organizações que desenvolvem princípios em prol de uma sociedade sem lixo. 

Segundo estabelecido pela ZWIA3 (Zero Waste International Alliance), o conceito 

pode ser expresso como uma “meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar 

as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos 

naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua 

recuperação e uso pós-consumo”. Consiste na possibilidade de aproveitamento e 

encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, como uma forma de 

conscientizar o indivíduo dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de 

descartá-los. 

2.1.2.1 Os R’s do conceito Zero Waste 

 Os R’s do conceito Zero Waste representam um conjunto de atitudes às quais 

a indústria, o comércio e os consumidores devem aderir para que haja a redução da 

geração de lixo, contribuindo, assim, para  o meio ambiente: 

REPENSAR: Acabar com a ideia segundo a qual resíduos são sujos. Não descartar 

no lixo comum ou misturar com ele materiais que poderiam ser reciclados. 

REUTILIZAR: Diversos objetos e materiais podem ser utilizados de outra maneira 

antes de ser encaminhados para reciclagem, como por exemplo usar uma folha de 

papel dos dois lados. 

 
3 Disponível em: <https://ilzb.org/conceito-lixo-zero/> Acesso em:  21 set, 2020. 

https://ilzb.org/conceito-lixo-zero/
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REDUZIR: Gerar o mínimo possível de lixo. Ao invés de lixeiras, utilizar residuários e 

contentores para acomodar os materiais. 

RECICLAR: Reaproveitar a matéria-prima do resíduo para fabricar o mesmo ou outro 

tipo de produto, sem encaminhá-lo para aterros. 

2.2 MARKETING VERDE 

A premissa original do marketing, segundo a American Marketing Association 

(AMA apud Kotler, 2013, p.3), “é suprir as necessidades baseadas em valores e 

culturas, definindo critérios de consumo e produção”. O marketing surgiu na década 

de 1920, a fim de solucionar problemas com a distribuição e venda de produtos. Sua 

evolução ao longo do tempo tornou essa perspectiva mais humana, e com as 

mudanças ambientais do final do século passado as empresas tornaram-se 

orientadas para o marketing societal. Segundo essa orientação, de acordo com Kotler 

(2013), o marketing societal defende que a estratégia de marketing deve entregar 

valor ao cliente de tal modo que melhore o bem-estar  dele e da sociedade como um 

todo, o que remete ao marketing sustentável, que atende as necessidades atuais dos 

consumidores ao mesmo tempo que mantém ou melhora a capacidade das futuras 

gerações de satisfazer suas necessidades. 

O termo marketing verde surgiu na década de 1970, quando a AMA levantou 

uma pauta a respeito dos impactos do marketing sobre o meio ambiente natural, e 

esse momento foi nomeado como o “estudo dos aspectos positivos e negativos das 

atividades de marketing em relação a poluição, esgotamento de energia e dos 

recursos não renováveis”. Mais tarde, Polonsky (1994) descreveu em seu artigo que 

o marketing verde consiste no conjunto das atividades concebidas para atender as 

necessidades e desejos humanos, causando o mínimo de impacto ao meio ambiente, 

coincidindo com a temática abordada na Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (CNUMAD), realizada em 1992, onde os primeiros conceitos ligados a essa 

temática assumiram destaque absoluto. 

O marketing verde, conhecido também como marketing ambiental ou 

ecológico, possui ligação direta com a sustentabilidade do consumo, e de acordo com 
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Polonsky (1994) é representado pelos esforços das organizações em satisfazer as 

expectativas do consumidor que determinem menores impactos ambientais do seu 

ciclo de vida. De acordo com o autor, esse processo inclui modificação de produtos e 

embalagens, bem como mudanças em processos de produção e publicidade. Uma 

empresa considerada “verde” aplica em toda sua conjuntura investimentos e ações 

ambientais, desde a fabricação e produção de bens até suas relações com clientes, 

fornecedores e funcionários.  

Dentro do âmbito de marketing verde encontram-se os princípios dos três R’s 

da sustentabilidade: reciclar, reutilizar e reduzir. Produtos concebidos com 

preocupações ecológicas e sociais permitem agregar valor comercial, tendo como 

princípio o potencial educacional e os valores que promovem. 

Esse reforço através da estratégia de responsabilidade social, que resulta numa maior 
diferenciação das empresas e seus produtos, é o que faz com que, para muitos 
empresários e gestores, o envolvimento com práticas socialmente responsáveis 
constitua, atualmente, um dos principais fundamentos da competitividade (Zenone e 
Dias, 2015, p. 96)   

 
Deve-se destacar que os produtos sustentáveis precisam ser identificados e 

privilegiados pelos consumidores, conforme Alves (2016), e não apenas 

disponibilizados no mercado, pois se conseguirem concorrer com produtos 

convencionais, com todos os atributos desejados pelos consumidores, como 

desempenho, qualidade, eficiência, preço, design e funcionalidade, o atributo 

“ambiental” é um fator a ser considerado pelos consumidores, podendo se tornar um 

diferencial no momento da decisão de compra. 

2.2.1 Por que utilizar o Marketing Verde  

         A variável “meio ambiente” é a diferenciação de produtos verdes em relação a 

produtos convencionais e nela estão consideradas as questões ambientais 

envolvidas na produção, consumo e descarte. É necessária a disposição do 

consumidor de pagar pela qualidade ambiental, a qual precisa ser ativada através de 

estratégia de marketing, por meio de educação e informação adequada. Segundo 

Zenone e Dias (2015), a decisão de compra de produtos por parte do consumidor 
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poderá ser mais consciente, com escolhas que contribuam para reduzir o impacto 

sobre o planeta.  

 Portanto, de acordo com esses autores, a visão mercadológica de 

sustentabilidade de uma empresa deve estar associada às competências da 

organização e aos valores que ela repassa ao seu consumidor. Esses produtos e 

serviços devem atender às necessidades do consumidor em equilíbrio com o planeta, 

e a empresa será eficaz se for competitiva e justa em seu preço final, de acordo com 

a figura 1. 

Figura 1: Relação marketing e sustentabilidade 

 

(Zenone e Dias, 2014, p. 117) 

Logo, percebe-se que uma ação de marketing voltada ao meio ambiente, com 

custos acessíveis e com equilíbrio entre eficiência e eficácia, no que tange ao tema 

sustentabilidade, pode gerar uma vantagem competitiva para a empresa. 

Dessa forma, segundo Trust e Chen (2010), há cinco razões para que as 

empresas utilizem o marketing verde:  

I. Observação das pressões com as questões ambientais; 

II. Obtenção de vantagem competitiva; 

III. Melhoria da imagem corporativa; 

IV. Procura por novos mercados ou oportunidades; 

V. Melhoria no valor do produto. 

Consumidores conscientizados, uma legislação rigorosa e funcionários 

engajados ao meio ambiente abriram novas oportunidades na comercialização de 
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produtos e serviços (JÖHR, 1994). Assim, com o desenvolvimento desse mercado e 

o aumento da visibilidade da temática ambiental, surgem oportunidades para os 

produtos verdes, ecoprodutos ou environment friendly products (produtos amigáveis 

ao meio ambiente), que sinalizam e refletem um novo paradigma de consumo 

(TAVARES, 2007). 

2.2.2 Consumidor Verde 

         Com o crescimento do número de consumidores adeptos ao consumo 

consciente e ligados à ecologia e à saúde, segundo Alves (2016) é importante a 

identificação da origem do produto, além da confiabilidade em relação a essa 

procedência, já que consumidores com esse perfil dão preferência a produtos 

orgânicos, fator decisório no processo de compra. Em sua grande maioria, são 

simpatizantes ao freeganismo (palavra de origem inglesa, que representa consumo 

consciente ao extremo) e não consomem produtos que causam algum impacto ao 

planeta. Esse estilo de consumo engloba não apenas a compra de alimentos, mas 

também vestuário, cosméticos, produtos de limpeza e muito mais. 

Figura 2: Análise sobre o papel do consumidor verde 

 

   Fonte: Zenone e Dias, 2015, p. 140. 

São consumidores que defendem os princípios socioambientais e conseguem 

disseminar informação, pois utilizam as redes sociais para a conscientização de um 

público maior. 

2.3 A EMBALAGEM E SUA IMPORTÂNCIA 

A embalagem surgiu em meados da década de 1920, com o principal intuito 

de transportar alimentos. De acordo com Gurgel (2014), eram sacos de papel à prova 

de gordura que foram aperfeiçoados em razão de diversos fatores, tais como as 
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porções que precisavam ser carregadas, a tecnologia da época em questão, a 

competição decorrente das necessidades de marketing e por fim aquelas decorrentes 

da necessidade de preservação dos produtos na distribuição logística. 

Elas podem ser invólucros, recipientes ou qualquer forma de 

acondicionamento removível, ou não, destinados a cobrir, empacotar, envasar, 

proteger, manter os produtos ou facilitar a sua comercialização, e preenchem algumas 

funções, que Gurgel (2014) define como: 

I. Tecnológica: proteção mecânica, física e química; 

II. Mercadológica: relacionada com a atividade de venda, proporciona a 

apresentação da marca. 

Ela se torna uma importante aliada no mix de marketing de um produto, por 

conta da facilidade de diferenciação e identificação da marca, uma vez que: 

O brilho da embalagem torna-se matéria de grande importância, em razão da 

presença de muitos produtos em lojas de autosserviço, pois a embalagem terá que 

se destacar no meio de uma ampla oferta de produtos, todos sendo trabalhados com 

o mesmo objetivo: ser um dos eleitos a ir ao carrinho do consumidor (GURGEL, 2014,  

p. 75). 

  Pode-se dizer que as embalagens têm funções objetivas (tangíveis) e 

subjetivas (intangíveis). As objetivas seriam as funções básicas de conservar e 

proteger os produtos e as subjetivas seriam as que funcionam como ferramenta de 

Marketing, ou seja: comunicar; criar a identidade do produto; criar imagem; divulgar; 

despertar curiosidade; expressar o atributo do conteúdo; encantar; despertar 

simpatia; agregar valor ao produto; atrair (como por exemplo as embalagens para 

produtos infantis); provocar; despertar interesse e impressionar. 

 2.3.1 Embalagens: grandes geradoras de lixo 

O Brasil produz diariamente duzentos e quarenta mil toneladas de lixo, 

acompanhando países desenvolvidos e colocando alta porcentagem de materiais de 

embalagem nesse lixo, que contém também elevada quantidade de matéria orgânica. 

Em Fraga (2014) encontram-se os seguintes dados para os principais resíduos 

descartados no Brasil: 13,5% são plásticos; 13,1% distribuem-se entre papel, papelão 

e embalagem longa vida; 0,6% é alumínio. Certos plásticos contêm estabilizantes à 
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base de chumbo, bário e cádmio, que despejados continuamente no meio ambiente 

podem causar danos pelo processo cumulativo (GURGEL, 2014). 

Figura 3: Distribuiçao dos principas setores que utilizam materiais plásticos no Brasil 

 

Fonte: FRAGA, 2014, p. 17 

Dentro da categoria “outros”, que integra os dados acima, incluem-se: 

máquinas e equipamentos móveis; produtos de metal; eletrônicos; farmacêuticos; 

outros transportes; perfumaria; higiene e limpeza; instrumentos médicos; têxteis e 

vestuário; calçados; eletrodomésticos e químicos. 

Além das embalagens plásticas, que demoram cerca de quatrocentos anos 

para se decompor, outro problema são as embalagens de alumínio, também 

demasiadamente utilizadas, que consomem grande quantidade de energia em sua 

composição, e jogá-las fora gera um grande desperdício de material. No âmbito de 

reciclagem desses materiais após o consumo, a separação é realizada em 

cooperativas de catadores ou por funcionários de empresas de reciclagem. 

Infelizmente, uma quantidade significativa de materiais que pode ser reciclada ainda 

é encaminhada a aterros e lixões. O plástico representa 13,5% com potencial 

ambiental e econômico desperdiçados, uma cifra da ordem de R$ 5,8 bilhões em 

destinação inadequada (FRAGA, 2014). 

2.3.2 Opções de Embalagens Sustentáveis 

Dentro do âmbito de embalagens, apontadas como principais causadoras de 

resíduos descartáveis, verifica-se a necessidade de melhoria na relação entre homem 

e meio ambiente. Atualmente encontram-se opções sustentáveis no mercado, como 
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uma forma de reduzir danos causados ao meio ambiente, através do uso de 

embalagens que podem ser feitas de material orgânico e/ou reciclável, tais como: 

I. Embalagem de vidro: Apesar de utilizar areia na sua produção, pode ser 

facilmente reutilizada e não libera substâncias tóxicas. Pode ser reciclada 

diversas vezes. 

II. Embalagem de alumínio: Depende da atividade de mineradoras. Pode ser 

considerada sustentável, pois é infinitamente reciclável, desde que seja 

descartada de maneira correta. 

III. Embalagem de cogumelo: Material biodegradável e comestível, porém não é 

aconselhável ingeri-lo. 

IV. Embalagem de papel reciclado: Exerce a função de proteção de utensílios que 

precisam ser transportados. Seu principal benefício é a potencialização do 

tempo de vida do produto. 

V. Embalagem de fécula de mandioca: É compostável, biocompatível e reciclável. 

Pode ser utilizada somente em alimentos secos ou de consumo imediato. 

VI. Embalagem de bagaço de cana de açúcar: iniciativa de uma jovem curitibana, 

Sayuri Magnabosco, de 16 anos. O material se decompõe em apenas um mês. 

VII. Embalagem de plástico (PLA) – plástico de poliácido láctico: É biodegradável 

e bioabsorvível, pode ser utilizada como embalagem alimentícia. Precisa ser 

descartada em usinas de compostagem para ocorrer a degradação adequada, 

porém a maior parte é descartada indevidamente em aterros e lixões. 

VIII. Embalagem de plástico de milho e bactérias: Material feito através da 

biossíntese, é biocompatível e biodegradável. Não pode ser utilizada em 

prateleiras, devido ao risco de contaminar os alimentos. 

IX. Embalagem de fibra de coco: Feita para embalar alimentos. Não é nociva ao 

organismo humano. 

X. Embalagem oxibiodegradavel: Mais encontrada na forma de sacola de 

supermercado. Sua degradabilidade ocorre através dos aditivos pró-
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degradantes que aceleram a fragmentação do material com a ação do 

oxigênio. Ainda está em análise sobre realmente ser considerada sustentável. 

Os novos padrões de consumo de embalagens passaram a contribuir de forma 

positiva para o desenvolvimento social e econômico, podendo também contribuir com 

a preservação do meio ambiente, através da criação de embalagens sustentáveis. O 

uso de embalagens tem se tornado indispensável para a sociedade, pois 

desempenha diversas funções importantes, como, por exemplo, garantir a qualidade 

de um produto, mas além disso pode oferecer flexibilidade de utilização através de 

opções sustentáveis e até mesmo reutilizáveis.O método de reutilização pode 

minimizar os impactos ambientais do sistema embalagem-produto, e, conforme 

descrito pela Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), “O desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de gerações futuras atenderem suas necessidades” (Brundtland 

Commission et. al., 1987 apud ABRE, 2016). 

A reutilização de embalagens causa uma revalorização pós-consumo no 

material, dimensão essa fundamental para o funcionamento da economia circular, 

pois serve para o desenvolvimento de novos modelos de negócios norteados pela 

ecoeficiência e circularidade, com intuito de alavancar o mercado de novos materiais 

(ABRE, 2016). 

2.3.4 Embalagens Reutilizáveis 

Há um conjunto pequeno, mas crescente, de consumidores que estão 

interessados em escolher produtos sustentáveis, de acordo com uma pesquisa da 

Getty Images4 (2020), que aponta que 91% das 10 mil pessoas entrevistadas 

disseram acreditar que a maneira como tratamos nosso planeta agora terá impacto 

no futuro. De acordo com o artigo citado, Heater Crawford, vice-presidente de 

marketing da TerraCycle, diz que a equipe de insights5 descobriu que os 

consumidores querem escolhas ecologicamente corretas em suas compras, mas não 

 
4 Disponível em: <https://www.consumidormoderno.com.br/2020/10/13/pesquisa-mostra-aumento-do-
interesse-por-preservacao-do-meio-ambiente/> Acesso em: 01, out de 2020. 
5 A palavra insight é utilizada no sentido de “ter uma intuição”, de compreender ou entender algo de 

forma repentina. 

https://www.consumidormoderno.com.br/2020/10/13/pesquisa-mostra-aumento-do-interesse-por-preservacao-do-meio-ambiente/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/10/13/pesquisa-mostra-aumento-do-interesse-por-preservacao-do-meio-ambiente/
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sabem uma maneira de fazer isso, ou seja, precisa ser algo que se encaixe em seu 

estilo de vida e que eles possam facilmente integrar à vida deles. 

A embalagem reutilizável traz o conceito de zero waste (lixo zero), engloba o 

conceito de não utilizar versões de plástico, realizando um benefício ao meio 

ambiente. Dentro desse conceito, as sacolas reutilizáveis podem atender um público 

que realiza compras em supermercados de produtos convencionais. Já o uso de 

recipientes reutilizáveis ocorre no âmbito das compras a granel, ou até mesmo em 

refis. As opções a granel abastecem recipientes que o consumidor possui em sua 

residência. Temos como principais materiais para embalagens reutilizáveis o vidro e 

o algodão.  

2.3.5 Conceito inovador de Zero-embalagens 

O estudo realizado por Beitzen-Heineke, Balta-Ozcan e Reefke (2017) 

possibilita a análise da vantagem competitiva que o conceito de zero-embalagem 

possui. Os autores realizaram entrevistas semiestruturadas com representantes de 

sete lojas da Europa que atuam na venda de produtos secos a granel em 

dispensadores, pelos quais os clientes pagam conforme o peso da quantidade 

adquirida. Dessa forma, lhes é dada a possibilidade de compra em função do que 

realmente precisam ou querem, o que, segundo os proprietários das lojas, 

proporciona ao cliente maior flexibilidade e diminui o desperdício de alimentos. Essas 

lojas dirigem o foco para os recipientes reutilizáveis, objetivando a diminuição de 

recursos e energia na produção, na reciclagem e na eliminação do material da 

embalagem. Segundo os autores, conclui-se que o conceito de zero-embalagens 

detém um potencial considerável com vistas ao melhoramento do ambiente e da 

performance social da indústria de alimentos, mas alertam que, para isso, é 

indispensável a oferta em níveis de preço comparáveis aos dos supermercados 

convencionais.  
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2.4 CONSUMO A GRANEL 

O tema abordado, consumo a granel, não é algo novo. Apesar de não haver 

dados oficiais, é possível estimar que esse tipo de venda tenha se tornado famoso 

até meados dos anos de 1980, com forte consumo limitado a armazéns. Segundo a 

FAO (2013b), a venda a granel se insere como um recurso contra o desperdício de 

alimentos, além de refletir no âmbito de redução das embalagens, uma vez que 

permite ao cliente a compra de apenas o necessário. “Em um mercado comum, o 

consumidor pode escolher entre duas ou três opções de tamanho, enquanto as 

opções de tamanho são ilimitadas na compra a granel” (FAO, 2013, p. 36). 

         De acordo com uma pesquisa da Nielsen (2019), as vendas de produtos 

saudáveis cresceram 12,7% em 2018 no Brasil. O mesmo estudo apontou que a 

preocupação com a saúde e com o meio ambiente está inserido cada vez mais no dia 

a dia dos consumidores, estimando que 42% dos brasileiros estão mudando seus 

hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. A comercialização de 

produtos naturais a granel segue em franca expansão, reafirmando o compromisso 

com o meio ambiente, já que são comercializados em sacos de papel, sacos 

reutilizáveis ou em vidros retornáveis. 

         De acordo com o estudo do programa WRAP do Reino Unido, a 

comercialização a granel funciona a partir da colocação de produtos “soltos” em 

diferentes tipos de recipientes. Após o consumidor despejar a quantidade de produto 

desejada em seu recipiente, o produto é pesado, para identificação do preço. Esse 

sistema “tem o potencial de contribuir com reduções significativas em embalagens no 

comércio e também com a diminuição do desperdício de comida em casas de 

consumidores, já que clientes compram a quantidade que precisam” (WRAP, 2007, 

p. 5). 

Tabela 1: Benefícios percebidos no sistema a granel 

Ao varejista Ao consumidor Ambiental 

Maior lucro Economia Redução do desperdício de 
embalagens 

Facilidade de reposição nas 
prateleiras 

Controle de porção Redução do desperdício de 
alimentos (aterros) 
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Logística aprimorada Frescor real percebido Menos emissão de carbono 
(menos embalagem/logística 
aprimorada) 

Postura ética Fator “sentir-se bem”  

Menos impacto: maior densidade 

de produtos por m² 

Fácil de provar novos produtos 

 

  

Fonte: Adaptado de WRAP (2007, p. 11)        

         Ainda segundo o estudo do WRAP (2007), outro benefício desse método de 

compra é a diminuição de custos e de peso em transporte. Contudo, apesar de ser 

uma alternativa significativa para evitar o desperdício de alimentos e reduzir o uso de 

embalagens, segundo a FAO (2013b) só haverá caracterização como “desperdício 

zero” caso o próprio consumidor leve sua embalagem para acondicionar as compras. 

Ou, ainda, caso o estabelecimento forneça para compra sacos reutilizáveis, ao invés 

de fornecer embalagens plásticas, forçando assim o consumidor a aderir à 

reutilização de embalagens. Haverá forte tendência de comprar um “refil”, se o 

consumidor possuir em casa recipientes como, por exemplo, embalagens de vidro, 

usando o saco reutilizável para o trajeto mercado-casa. Essa alternativa será melhor 

discutida no capítulo 2.7. 

2.5 COSMÉTICOS NATURAIS E ORGÂNICOS 

 Ribeiro e Veiga (2011) apontam que consumo sustentável ou consciente 

envolve, também, a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, seja 

através da economia de recursos como água e energia, a utilização de bens até o fim 

de sua vida útil e até mesmo através da reciclagem de materiais. Com a difusão da 

consciência ecológica e da preocupação com o meio ambiente, há um crescimento 

na busca por produtos que gerem menos impacto ao meio ambiente, como por 

exemplo produtos feitos com ingredientes naturais e orgânicos. Dentro desse âmbito 

de consumo responsável, existem também os produtos veganos, cujos requisitos para 

utilização de matérias-primas são a origem não animal e a não realização de testes 

em animais. 
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A demanda por produtos naturais, orgânicos e até mesmo veganos apresenta 

forte tendência de crescimento. Para Choi e NG (2011), consumidores com maior 

sensibilidade ambiental avaliam favoravelmente uma empresa que demonstra 

comprometimento com a sustentabilidade ambiental. Diante disso, se faz necessário 

que as empresas fabricantes estejam aptas a atender às expectativas desse mercado 

emergente, primeiramente entendendo o conceito envolvido nesses produtos e as 

regras que deverão ser cumpridas. No quesito consumo consciente, tais produtos 

ocasionam uma redução significativa na geração de resíduos, pois zelam por 

princípios sustentáveis, reduzindo ou eliminando a utilização de embalagens. Existem 

diversas organizações nacionais e internacionais que definem regras e padrões 

próprios, emitindo certificações para produtos cosméticos que atendam aos critérios 

estabelecidos. 

Ao optar pelo desenvolvimento de um produto que seja de fato natural, a 

restrição de ingredientes é peculiar e deve ser respeitada. A seguir, é dada a definição 

da ISO 16128 para ingredientes: 

 

Quadro 1: Definições ISO 16128  

Ingredientes naturais  
 

São obtidos de plantas, animais, minerais (exceto os 
de origem fóssil) ou microrganismos, incluindo os 
derivados desses materiais que são obtidos por meio 
de processos físicos ou de outros processos que não 
resultem em modificações químicas intencionais 

Ingredientes naturais derivados São obtidos por processos químicos ou biológicos 
com modificações químicas intencionais, desde que 
contenham mais de 50% de sua composição 
proveniente de origem natural 

Ingredientes orgânicos São 100% obtidos por meio de métodos de 
agricultura orgânica ou de colheita silvestre 

Ingredientes orgânicos derivados  A porção natural da molécula deve ter origem 
totalmente orgânica ou em uma mistura de origem 
orgânica e natural 

Ingredientes não naturais Possuem 50% ou mais de sua composição 
proveniente de combustíveis fósseis ou de outros 
ingredientes que não se enquadram nas definições 
anteriores 

Fonte: Associação Brasileira de cosmetologia (2018) 
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2.6 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 O ciclo de vida de um produto, conforme prevê a Norma ISO 14040, possui 

estágios associados entre si e apresenta etapas que envolvem questões de reflexo 

ambiental.  Albrecht (1998) destaca que o ciclo de vida completo de um produto 

apresenta diversas etapas, que podem incluir processos que vão desde a origem, na 

extração dos recursos naturais e disponibilidade de matérias-primas até o estágio 

final, que consiste na apresentação final do produto, juntamente com a mecânica de 

descarte de resíduos após a utilização e nesse processo, inclui-se etapas 

intermediárias importantes do processo fabril como o beneficiamento, o transporte, a 

fabricação e até mesmo a estocagem. Todo esse processo que compõe o ciclo de 

vida, pode ser estudado através de uma ferramenta reconhecida na década de 80, 

por refletir a consciência do consumidor. Esta ferramenta, denominada Análise do 

ciclo de vida, é capaz de avaliar e traçar comparativos de acordo com as emissões 

ambientais e os requisitos exigidos para os recursos necessários aa mais variadas 

opções de produtos. Por oferecer uma maneira de avaliar e comparar as emissões 

ambientais e os requisitos em matéria de recursos para diversas opções de produto, 

essa ferramenta ganhou reconhecimento na década de 1980, refletindo a consciência 

do consumidor.  

2.6.1 Fases da Análise do ciclo de vida 

 De acordo com a ISO 14040, na análise do ciclo de vida de produtos, deve 

constar um detalhamento sobre a definição dos objetivos, assim como do escopo do 

trabalho, além de uma análise acerca do inventário, para que seja possível realizar 

uma avaliação dos possíveis impactos que podem ser gerados no processo e 

somente assim, é recomendável realizar a interpretação dos resultados. A Tabela 2 

evidencia as fases da ACV e apresenta na sequência, as respectivas descrições.  

 

Tabela 2: Fases da Análise do Ciclo de Vida 

Objetivo e Escopo Análise do Inventário Avaliação de Impacto Interpretação 

Propósito Entrada + saída Classificação Identificação dos 
principais problemas 
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Escopo (limites) Coleta de dados Caracterização Avaliação 

Unidade funcional  Valoração Análise de sensibilidade 

Definição dos requisitos 
de qualidade 

  Conclusões 

Menos impacto: maior 

densidade de produtos 

por m² 

 

  

Fonte: Adaptado de Chehebe (1998, p. 21). 

Por se tratar de uma ferramenta capaz de analisar os recursos utilizados, 

emissões envolvidas, a energia consumida, assim como os impactos ambientais 

decorrentes da produção, acompanhando toda a cadeia de valor, a ACV pode ser 

considerada como uma vantagem competitiva, pois trata-se de um recurso 

extremamente importante para as empresas, atuando como fonte de informações 

quantificadas sobre o rendimento ambiental que promovem, além de servir como 

referência para ampliar a vida útil dos produtos. Durante a criação de produtos que 

cumprem princípios sustentáveis, os impactos ambientais podem ser reduzidos em 

grandes escalas, podendo até mesmo, ser eliminados completamente do processo 

produtivo.  

É possível constatar que qualquer produto pode provocar algum tipo de 

impacto no meio ambiente, e para prever e solucionar problema desse âmbito, é 

necessário observar os diversos aspectos envolvidos em todas as etapas do ciclo de 

vida do produto, conforme  demonstrado na Figura 44. 

 

Fonte: As autoras (2020). 

  

 

Figura 4: Etapas da análise do ciclo de vida 
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2.6 SUPERMERCADO SEM EMBALAGEM 

 O tema encontra-se interligado aos capítulos acima. Pode-se descrever o 

varejo que descarta o uso de embalagem como uma opção sustentável ao globo 

terrestre, que enquadra-se no marketing verde, pois sua estratégia é centrada no 

consumidor que atende às suas necessidades minimizando os impactos ao meio 

ambiente. Descarta-se a embalagem, oferecendo ao consumidor, maior  

transparência no momento de compra, capacitando-o a escolher seus alimentos sob 

a ótica da redução do desperdício de alimentos, dentro de uma vasta gama de 

produtos a granel e naturais, tendo como princípio seguir a ACV. Para enriquecer o 

conhecimento acerca do objeto de estudo deste capítulo, segue-se levantamento de 

revisão da produção literária identificada sobre os temas citados. 

 Uma pesquisa da Mintel6 (2020) relacionada a tendências para embalagens, 

chamada “Packaging Trends 2020”, que destaca estimativas e cenários para os 

próximos dez anos, aponta para a sustentabilidade de uma forma incisiva, com 

embalagens devendo ser simplificadas para melhorar a eficiência, conservar energia 

e recursos materiais e reduzir desperdício. O estudo ressalta que em 2030 haverá 

mais embalagens secundárias, retornáveis e reutilizáveis, como as que eram usadas 

em meados dos anos de 1920. Essa tendência destaca-se como a principal, dentre 

seis tendências de sustentabilidade do SEBRAE (2017), que alinhou sua estratégia 

ao compromisso global de incentivar micro e pequenas empresas a olharem para 

seus negócios e sua cadeia de valor para vislumbrar como poderiam contribuir com 

os 17 Objetivos do Desenvolvimento  Sustentável (ODS), desenvolvidos em 2013 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Uma tendência é definida por Kotler (2013, 

p. 76) como um direcionamento, ou uma sequência de eventos que possui força e 

estabilidade, é previsível e duradoura  e serve para verificar como será o futuro, 

podendo prover um direcionamento estratégico. 

 Para as marcas, é preciso ter consciência desse novo cenário, e agilidade para 

se adequar. Segundo Naik et. al. (2010), grandes varejistas possuem diversos 

momentos de geração de resíduos, que inicia na indústria de processamento, passa 

 
6 Disponível em: <https://downloads.mintel.com/private/mCo80/files/810579/> Acessi em: 27, set de 

2020. 

https://downloads.mintel.com/private/mCo80/files/810579/
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pelo centro de distribuição, pelo próprio varejo e finaliza-se no momento de uso pelo 

consumidor. Em cada etapa, descartam-se embalagens e proteções advindas das 

fases anteriores.  

 As funções de uma embalagem podem ser separadas em três grupos: 

acondicionamento/manipulação, proteção/preservação e informação/comunicação. 

Ademais, “a forma na qual um produto é embalado pode influenciar as impressões de 

sabor que o consumidor terá, a sua resposta emotiva ao produto e sua predisposição 

a comprar” (HERPEN; IMMINK; PUTTELLAR, 2016, p. 91). Porém, atualmente, ao 

desenvolver novas embalagens, a principal atenção deve ser dada à minimização do 

impacto ambiental (FAO, 2013b). 

 “A melhor estratégia é a prevenção, em detrimento a redução, reutilização, 

reciclagem e recuperação” (HERSZENHORN, 2014 apud FAO, 2014b, p. 9). Foi 

nesse contexto que surgiram os supermercados sem a oferta de embalagens, nos 

quais todos os produtos são oferecidos no formato a granel, onde os consumidores 

verificam a tara do recipiente, pesando-o para que ele não seja contabilizado no preço 

final. O sortimento de produtos ofertados nessas lojas é menor, se comparadas a um 

mercado convencional. Como nesse tipo de comércio não há grandes promoções, 

como “ponta de estoque”, o consumidor não é influenciado a comprar o que não 

necessita, e a preferência por esses estabelecimentos é dada na compra de produtos 

consumidos com frequência, no esforço de diminuir o desperdício de comida 

(BEITZEN-HEINEKE; BALTA-OZKAN; REEFKE, 2017).  

 De acordo com a ABRAS (2011), os estabelecimentos que comercializam a 

granel precisam observar o que determina o Código de Defesa do Consumidor e as 

legislações sanitárias, além de manter o equipamento de medição aferido pelo 

Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). Os órgãos de vigilância sanitária alertam para 

os cuidados com armazenamento, manipulação e higiene, e de acordo com a Anvisa 

é preciso haver placas indicando a origem, a data de validade e o lote de cada 

produto. 

 O estabelecimento de um supermercado sem embalagens representa diversas 

mudanças na cadeia de suprimentos, principalmente quanto ao manuseio e ao 

processamento de produtos e às operações logísticas por parte do distribuidor e do 
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varejista. Tratando-se de uma dinâmica nova, onde retiram-se embalagens desde a 

produção, ainda não está claro quais atores da cadeia colhem benefícios ou incorrem 

em novos custos (BEITZEN-HEINEKE; BALTA-OZCAN; REEFKE, 2017, p. 1539). 

No Brasil, apesar desse conceito ainda não ser difundido, redes varejistas 

investem esforços em demonstrar sua preocupação com o meio ambiente. Já existem 

iniciativas de lojas que realizam a comercialização de embalagens reutilizáveis e a 

venda de produtos a granel. De acordo com a Bepackt (2020), que lista os 

supermercados e lojas livres de embalagens, e que mantém a mais completa base 

internacional de dados sobre esse nicho, o Brasil possui três empresas cadastradas. 

Algumas funcionam, ainda, sem a certificação da Bepackt. Portanto, é de suma 

importância analisar o conceito de embalagem zero - mais precisamente em Curitiba 

- e verificar se os consumidores estão dispostos a aderir a esse tipo de consumo 

sustentável. Nos tópicos a seguir serão apresentadas as iniciativas existentes no país 

e projetos correlatos no mundo. 

2.5.1 Iniciativas zero waste no Brasil 

Já existem iniciativas de supermercados sem embalagens, fora do Brasil, 

desde 2015. Aqui, ainda não há um mercado com esse conceito, porém já existem 

iniciativas de seções a granel dentro de supermercados convencionais, como, por 

exemplo, do Pão de açúcar, que criou o projeto #praserfeliz, em operação em São 

Paulo, Pernambuco e Bahia. Com atuação em 16 lojas nesses três estados, o projeto 

conta com uma estrutura para venda de aproximadamente 40 tipos de produtos a 

granel. 
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Fonte: Site pão de açúcar (2019) 7 

 Ainda dentro do âmbito de iniciativas correlatas ao objeto de pesquisa, no 

Brasil há algumas iniciativas para a comercialização de embalagens e produtos com 

iniciativas zero west (zero lixo), como o “Mercado sem lixo”, localizado em Santa 

Catarina e inaugurado em janeiro deste ano. Autodenomina-se como um espaço 

colaborativo criado para promover um estilo de vida focado na redução de resíduos e 

oferece produtos de empresas que desenvolvem embalagens reutilizáveis e produtos 

com impacto reduzido ao meio ambiente. 

Figura 6: Utensílios reutilizáveis disponíveis na loja Mercado sem Lixo 

 

Fonte: Site Mercado Sem Lixo (2020)8 

 
7 Disponível em: <https://content.paodeacucar.com/sustentabilidade/produtos-a-granel-no-pao> 
Acesso em: 28 set, 2020. 
8 Disponível em: <https://www.mercadosemlixo.com.br/lixozero/> Acesso em: 3 out, 2020 

Figura 5: Dispenser do projeto #praserfeliz no mercado Pã de açúcar 

https://content.paodeacucar.com/sustentabilidade/produtos-a-granel-no-pao
https://www.mercadosemlixo.com.br/lixozero/
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 Em Curitiba, cidade do objeto de estudo, há uma iniciativa parecida com as 

citadas acima. Intitulada como “O bosque”, a primeira empresa com o conceito zero 

west (lixo zero) no sul do País foi inaugurada em dezembro de 2019. O que a 

diferencia das já citadas é que essa loja apenas serve para conscientização quanto à 

redução de lixo, e atua com marcas locais e autorais. Com o principal intuito de criar 

uma rede de multiplicadores sobre o impacto dessa nova abordagem de consumo, 

ela utiliza um conceito de slow design, onde a expressão da natureza-tempo rege a 

sua curadoria, relações e escolhas. Existe lá uma seleção natural como artefatos de 

comunidades indígenas, cerâmicas, produtos elaborados com resíduos têxteis, jóias 

naturais, canudos inox, arranjos, ilustrações, cosméticos naturais e muito mais. 

 

Fonte: Site O bosque (2020)9 

 Os três exemplos citados mostram iniciativas existentes no Brasil, onde ainda 

não há um projeto intitulado como “supermercado sem embalagem”, mas pode-se 

dizer que possuímos diversas lojas de produtos a granel, porém nenhuma com 

 
9 Disponível em: <https://obosquehostel.eco.br/site/loja/> Acesso em: 03 out, 2020. 

Figura 7: Parte interna da loja O Bosque 

https://obosquehostel.eco.br/site/loja/
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conceito zero west, pois todas distribuem em sua comercialização ao consumidor final 

sacolas e embalagens plásticas.  

2.5.1 Projetos Correlatos  

 A seguir, apresentam-se projetos similares ao do presente estudo, distribuídos 

em alguns países, todos com o conceito de zero waste e que trazem uma idéia 

significativa de como funciona esse tipo de comércio.  

2.5.1.1 Unpackaged  

 Em Londres, Catherine Conway abriu em 2006 o Unpackaged, o primeiro 

mercado a granel a abolir embalagens plásticas. 

 

Fonte: Site Unpackaged (2020).10 

Pensando na maneira mais sustentável de vender os alimentos de seu 

mercadinho, eleito um dos 500 serviços essenciais da cidade, o estabelecimento 

vende produtos orgânicos e ecossustentáveis, como óleos, frutas secas, queijos e 

pãezinhos. Pioneira nessa tendência, hoje atua no mundo inteiro. Nos displays da loja 

 
10 Disponível em: <https://www.beunpackaged.com/> Acesso em: 08 out, 2020. 

Figura 8: Logo do mercado Unpackaged 

https://www.beunpackaged.com/
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é possível verificar como funciona o processo de compra, a fim de proporcionar ao 

cliente maior compreensão. 

 

Figura 9: como funciona a compra no Unpackaged 

 

Fonte: Site Unpackaged11 

 

2.5.1.2 Original Unverpackt  

 O Original Unverpackt (o próprio nome já diz, “original sem embalagem”) foi 

o primeira empresa denominada como supermercado sem embalagem. Surgiu em 

2014, em Berlim, na Alemanha. Embora tenha sido aberto nessa data, a ideia surgiu 

em 2012, quando as amigas Milena Glimbovski e Sarah Wolf se sentiram 

incomodadas com o uso excessivo de embalagens plásticas para preparar uma 

refeição. Ganharam em 2013 o prêmio Melhor Ideia e Marketing em um concurso 

alemão. A loja conta com cerca de 600 artigos, que cobrem as necessidades de uma 

vida sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Disponível em: <https://www.beunpackaged.com/how-it-works>  Acesso em: 08 out, 2020. 

 

https://www.beunpackaged.com/how-it-works
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Figura 10: Interior da loja Original Unverpackt 

 

Fonte: Site Original Unverpackt (2020)12 

 

2.5.1.3 Maria Granel 

  

Definindo-se como uma mercearia biológica a granel e Zero Waste store, é a 

primeira loja em Portugal com a iniciativa de reduzir a utilização de embalagens. 

Fundada em 2013, tem como compromisso contribuir para evitar o desperdício e 

eliminar o uso de plástico descartável. Trabalha exclusivamente com produtos de 

agricultores locais, orgânicos e livres de agrotóxicos.  

 
12 Disponível em: <https://original-unverpackt.de/supermarkt/> Acesso em: 08 out, 2020. 

https://original-unverpackt.de/supermarkt/
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Figura 11: Parte interna da loja Maria Granel 

 

Fonte: Site da loja Maria Granel13 

 Pode-se dizer que supermercado sem embalagens é uma megatendência, 

necessária nos tempos atuais, devido à problemática ambiental, cujos efeitos nocivos 

são amplificados através do consumismo exacerbado. 

 

 

  

 
13 Disponível em: <https://www.mariagranel.com/fotos> Acesso em: 09 out, 2020. 

https://www.mariagranel.com/fotos
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os métodos utilizados para a consecução dos objetivos 

deste trabalho. Segundo Malhotra (2012), esta fase de concepção da pesquisa é uma 

estrutura para realização do projeto de pesquisa, onde são detalhados os 

procedimentos necessários para a obtenção de informações indispensáveis à 

resolução do problema e à obtenção de dados primários acerca da questão abordada, 

comportando dois tipos de pesquisa: a identificação e a solução do problema. 

Optou-se pela escolha da classificação por identificação de problema, 

situando-a como uma pesquisa de tendências de negócios com relação ao objeto de 

estudo, conforme descrito na figura 12. 

Figura 12: Método de pesquisa de marketing 

 

Fonte: Adaptado de: MALHOTRA, 2012 

 

 Definir a classificação é importante e útil tanto do ponto de vista conceitual 

quanto da perspectiva prática, visto que o objeto de análise é uma tendência. Analisar 

o cenário no ela está inserida é primordial, devendo-se medir, principalmente, a 

sensibilidade do consumidor para esse tipo de varejo, realizando uma estimativa da 

futura demanda da empresa. Pesquisas de tendências são utilizadas como uma 

ferramenta para projetar o comportamento do mercado e dos consumidores no futuro, 
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e são utilizadas como base para tomadas de decisão e na definição da estratégia de 

marketing. São elaboradas utilizando métodos qualitativos, métodos quantitativos ou 

a combinação desses dois métodos, como é o caso do estudo realizado no presente 

trabalho. 

A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do 

problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e, 

normalmente, aplica alguma forma de análise estatística. Sempre que se observar 

um novo problema de pesquisa de marketing, a pesquisa quantitativa deve ser 

precedida da pesquisa da pesquisa qualitativa apropriada [....]. As pesquisas 

qualitativas e quantitativas são complementares, e não excludentes (MALHOTRA, 

2012, p. 110). 

 

 A pesquisa irá dispor ainda de duas classificações de pesquisa: exploratória e 

conclusiva, pois as informações obtidas através da pesquisa exploratória podem ser 

verificadas ou quantificadas por uma pesquisa quantitativa. Ainda de acordo com 

Malhotra (2012), as principais diferenças entre elas são a finalidade de ambas, que 

possuem distinções diferentes, porém podem ser combinadas a fim de entregar uma 

diretriz ainda mais completa.  

 

Tabela 3: Diferenças entre pesquisa exploratória e conclusiva 

 Exploratória Conclusiva 

Objetivo Oferecer discernimento e 
compreensão 

Testar hipóteses específicas e 
examinar relações 

Características Informações necessárias definidas 
de forma ampla. Forma de 
pesquisa flexível. Amostra 
pequena. Análise dos dados 
primários é qualitativa 

As informações são claramente 
definidas. Processo de pesquisa 
formal estruturado. Amostra 
grande. Análise é quantitativa. 

Constatações/Resultados Não definitivos Conclusivos 

Resultado Geralmente seguidas de novas 
pesquisas exploratórias ou 
conclusivas 

As constatações são usadas como 
dados para a tomada de decisão. 

Adaptado de: MALHOTRA, 2012. 
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3.1 FASE EXPLORATÓRIA 

De acordo com Malhotra (2012), a pesquisa exploratória ajuda a compreender 

o problema enfrentado pelo pesquisador para defini-lo com maior precisão. 

Identificam-se cursos relevantes de ação, a fim de oferecer maior riqueza de 

informações para a fase conclusiva. A fase exploratória enaltece a etapa de pesquisa 

para a identificação do problema e disponibiliza o entendimento suficiente para 

prosseguir com o projeto de pesquisa, que será realizada sob a perspectiva de (1) 

identificar cursos alternativos de ação, (2) desenvolver hipóteses, (3) isolar variáveis 

e relações-chave para exame posterior, (4) estabelecer prioridades para pesquisa 

posterior. Serão utilizadas quatro técnicas, conforme a figura 13. 

 

Figura 13: Tarefas envolvidas para concepção da pesquisa exploratória 

 

FONTE: As autoras (2020). 

 

I. Técnica do informante chave ou especialistas do setor: na visão de Malhotra 

(2012), essa técnica consiste em levantar dados relevantes acerca do tema 

através de pessoas bem informadas e engajadas com o objeto de pesquisa, 

mediante a formulação de questões apresentadas em entrevistas pessoais não 

estruturadas, e sim decididas no decorrer da pesquisa. Gera-se maior 
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flexibilidade para insights dos especialistas. Foi uma técnica escolhida por sua 

utilidade em situações onde há escassez de informações de outras fontes. 

II. Grupo focal: conforme Virgillito et al (2018), grupo focal caracteriza-se por 

reuniões de indivíduos selecionados de acordo com seus perfis psicográficos 

e comportamentais, com o objetivo de compreender seus comportamentos, 

percepções, ideias e opiniões referentes ao assunto. Dentro desse método de 

pesquisa, e devido à conjuntura de pandemia em que se encontra o país, 

optou-se por um grupo focal online.  

[...] removem-se barreiras geográficas, e suavizam-se as restrições ao tempo. 
Ao contrário dos grupos de foco tradicionais, aqui existe a oportunidade de 
voltar a fazer contato com os participantes do grupo em uma data posterior, 
seja para retomar questões ou introduzir modificações no material 
(MALHOTRA, 2012, p. 119). 

 

Por possuir uma abordagem direta, o objetivo do estudo é revelado aos 

respondentes.  

III. Técnica projetiva: Para Virgillito et al. (2018) as técnicas projetivas são uma 

maneira indireta de realização de entrevistas, ou seja, que encobrem ou 

disfarçam o verdadeiro objetivo do projeto, a fim de incentivar os entrevistados 

a projetarem suas motivações, crenças, emoções e sensações, servindo assim 

para que informações emocionais primitivas venham à tona. 

 

 Após realização da fase exploratória e levantamento de dados contundentes e 

consideráveis, torna-se necessário prosseguir com a fase conclusiva, explicada no 

próximo tópico. 

3.2  FASE CONCLUSIVA  

 A fase conclusiva, no ponto de vista de Malhotra (2012), é formal e estruturada 

e baseia-se em amostras grandes e representativas. São concluintes, pois 

geralmente servem para a tomada de decisões gerenciais. Nela, avalia-se o melhor 

curso de ação em determinada situação, e seu objetivo principal é testar hipóteses e 

examinar relações. Pode ser dividida em duas vertentes: descritiva ou causal. 
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 Optou-se por utilizar o método descritivo, já que seu objetivo é descrever as 

características ou as funções do mercado, marcado pela formulação prévia de 

hipóteses, através de um estudo transversal único, ou seja, é o tipo de pesquisa que 

envolve a coleta de informações de uma dada amostra de elementos da população 

apenas um vez. A seguir, a importância da pesquisa conclusiva através do método 

descritivo para o objeto de estudo pode ser visualizada através da tabela 4. 

Tabela 4: principais objetivos de uma pesquisa descritiva 

Pesquisa conclusiva  

Método de pesquisa descritiva Descrever características de grupos relevantes 

 Estimar a porcentagem de uma população com 
determinado comportamento 

 Determinar avaliações de características de produtos 

 Fazer previsões específicas 

Fonte: Adaptado de: MALHOTRA, 2012 

 A plataforma utilizada para apregoar a pesquisa online é a Qualtrics, e o 

formulário será difundido para toda cidade de Curitiba, com o objetivo de separar a 

população em dois grupos: os consumidores que se consideram verdes, e os 

consumidores que não se consideram verdes (consumidores verdes praticam no seu 

cotidiano atitudes que contribuem com o meio ambiente). A seguir, uma definição 

visual da concepção de pesquisa conclusiva, através da figura 14. 
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Figura 14: Tarefas envolvidas para concepção da pesquisa conclusiva 

 

Fonte: As autoras (2020). 

3.3 CRONOGRAMA DE PESQUISA  

 Para sequenciar as atividades a serem desenvolvidas, foi organizado um 

cronograma das etapas de forma lógica, que respeita às atividades predecessoras, 

cujos períodos e tempos estão especificados no quadro 2, a seguir. 

Quadro 2: Cronograma de pesquisa acadêmica 

Tarefa Etapa início término 

Pesquisa qualitativa Desenvolver 
questionários 

17/09/2020 23/09/2020 

 Disparar questionário de 
triagem (um questionário 
para cada etapa 
exploratória) 

24/09/2020 04/10/2020 

 Realizar entrevistas com 
os especialistas 

09/10/2020 13/10/2020 

 Realizar o grupo focal 17/10/2020 17/10/2020 

 Realizar entrevistas da 
técnica projetiva 

18/10/2020 24/10/2020 

 Transcrição das 
entrevistas e análise 
exploratória 

15/10/2020 26/10/2020 

 Identificar cursos 27/10/2020 27/10/2020 
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alternativos de ação, 
definir hipóteses, isolar 
variáveis, estabelecer 
prioridades para exame 
posterior  

Pesquisa quantitativa Desenvolver questionário 28/10/2020 28/10/2020 

 Definir tamanho da 
amostra 

28/10/2020 28/10/2020 

 Distribuir pesquisa 01/11/2020 07/11/2020 

 Limpeza e tabulação de 
dados 

08/11/2020 08/11/2020 

 Apresentação e análise 
dos resultados 
conclusivos 

08/11/2020 11/11/2020 

Recomendações 
estratégicas 

Direcionamento 
estratégico para a 
empresa 

30/10/2020 13/11/2020 

 Direcionamento 
estratégico para o setor 

30/10/2020 13/11/2020 

Sistemas de controle Sugerir indicadores para 
avaliação e controle 

14/11/2020 15/11/2020 

Fonte: As autoras (2020). 

 

3.3.1 Metodologia de Pesquisa 

 A seguir, especifica-se a escolha do público de cada fase de pesquisa e 

detalha-se, também, a importância de cada um. 

Pesquisa Exploratória: 

I. Entrevista com Especialistas 

 Foram selecionados cinco especialistas, ou seja, pessoas bem informadas a 

sobre o setor em que atuam e a respeito do tópico a ser investigado. Pode-se 

chamar de pesquisa de experiência. Fez-se necessário trazer sua visão por se 

tratar de uma tendência e de um tema que apresenta peculiaridades sobre a 

área ambiental. Definiram-se perfis que correspondem ao assunto objeto de 

estudo, e os entrevistados foram selecionados através de um questionário de 

triagem, referente ao seu grau de conhecimento. 
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II. Grupo Focal 

Selecionaram-se, através de um questionário de triagem, membros com 

similaridades no comportamento de compra, preenchendo-se, assim, 

determinadas especificações, tendo-se como princípio o interesse em opções 

de compra benéficas ao meio ambiente e o consumo em supermercados com 

determinada frequência. Houve duas moderadoras, e em respeito ao momento 

atual de pandemia evitou-se aglomeração, optando-se pelo grupo de foco 

online com quatro integrantes. 

III. Técnica Projetiva 

Para que haja uma interpretação do comportamento no momento de compra, 

optou-se pela técnica projetiva personalizada com utilização de perguntas 

abertas e técnicas expressiva. Através de um questionário de triagem, foram 

selecionados cinco entrevistados, os quais adotam princípios sustentáveis no 

momento de compra, são consumidores que se consideram “verdes” e optam 

por produtos que possam reduzir a geração de lixo. 

Pesquisa Conclusiva: 

I. Pesquisa Quantitativa 

Para esta etapa do projeto foi criado um questionário estruturado na plataforma 

Qualtrics, disparado por meios de comunicação, dentre os quais os mais 

utilizados foram grupos no Facebook, o Whatsapp e o Instagram. O 

questionário contou com uma pergunta-filtro, para delimitar a amostra 

psicograficamente, além de uma pergunta-chave para dividir os respondentes 

em dois grupos específicos, a fim de comparar seus comportamentos de 

consumo. O restante do questionário foi desenvolvido com perguntas 

estratégicas para esclarecer as hipóteses levantadas na fase exploratória e 

traçar direcionamentos para a formulação das recomendações estratégicas. 
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4 ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

Para realizar a análise mercadológica buscou-se analisar os mercados e 

ambientes envolvidos no tema da problemática ambiental apresentada anteriormente, 

pois, de acordo Kotler (1998), é necessário analisar as fraquezas e as forças de um 

negócio, a fim de antecipar possíveis ameaças e principalmente apontar 

oportunidades que podem ser aproveitadas. Ainda segundo o autor, deve-se analisar 

também as ações atuais e potenciais desenvolvidas no mercado, pois podem fornecer 

informações importantes para evitar ameaças ambientais. Com base nessas 

recomendações, definiu-se como objeto de estudo a Villa Granel, uma loja 

especializada em produtos naturais e venda de produtos a granel. A loja apresenta 

um posicionamento congruente ao tema Zero Waste, servindo como subsídio para o 

desenvolvimento da análise mercadológica e posterior recomendação de estratégias 

para melhoria do modelo de negócio. 

4.1 OBJETO DE ESTUDO: VILLA GRANEL 

Fundada em dezembro de 2018, a  Villa Granel é uma loja especializada 

localizada em Curitiba, na rua  México, número 600, no bairro Bacacheri. Atua no 

comércio varejista e apresenta em seu portfólio um variado mix de produtos 

alimentícios de segmentos diferenciados, como orgânicos, naturais, dietéticos, 

veganos e suplementos, entre outros, para todos os gostos e objetivos. Possui 

estacionamento próprio e seu horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 

9h às 18h30min, e nos sábados das 9h às 13h. O empresário Marco Aurélio 

Fachinetto, idealizador e fundador da marca e da loja Villa Granel - Soluções 

Saudáveis para seu dia a dia - e seu diretor executivo, é responsável pela gestão total 

da empresa, bem como pelo planejamento e atuação estratégica do negócio.  
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Figura 15: Fachada da loja Villa Granel 

 
Fonte: Site da loja Villa Granel14 

4.1.1 Inspiração 

A marca não possui nenhuma publicação referente à história que inspirou a 

criação da marca. 

4.1.2 Parcerias Empresariais  

A Villa Granel realiza parcerias com academias da região e com profissionais 

da área da saúde, como nutricionistas, atletas e personal trainers, com o intuito de 

promover o conhecimento da marca, gerar engajamento desse nicho de clientes e 

prospects, além de gerar conteúdo nas mídias digitais e também implementar ações 

promocionais.  

4.1.3 Vocação e essência da marca  

A loja tem como essência fornecer soluções alimentares saudáveis para a vida 

das pessoas, e sua vocação é fazer com que as pessoas se sintam em casa. 

 
14 Disponível em: <https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/> Acesso em: 10, out 

de 2020. 

https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/
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4.1.4 Propósito 

A Villa Granel tem como principal propósito oferecer opções de alimentos 

diferenciados, para que as pessoas possam ter uma vida mais prática e saudável. 

4.1.5 Pilares da marca 

● Soluções saudáveis para o dia a dia; 

● Alimentação saudável; 

● Variedade de produtos; 

● Qualidade dos produtos. 

4.1.6 Manifesto da marca 

"Não vendemos apenas comida e suplementos,  vendemos credibilidade, 

compromisso, parceria com os melhores profissionais da área, produtos selecionados 

e personalizados."  

4.1.7 Diretrizes 

 A marca não possui qualquer declaração que manifeste claramente sua 

missão, visão e valores, em nenhum material de conhecimento público, porém, 

analisando os diversos aspectos já publicados, é possível extrair algumas 

considerações a esse respeito, conforme segue: 

 

I. Missão 

 

Sempre trazer qualidade e também novidades para o mercado em que atua. 

 

II. Visão 

 

A marca não possui nenhuma declaração ou publicação que define seu 

direcionamento como negócio, no mercado em que atua. 

 

III. Valores 

 

● Credibilidade; 

● Compromisso; 
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● Parcerias; 

● Qualidade;  

● Diferenciação. 

 

4.1.7 Segmentação e público-alvo 

O público-alvo do Villa Granel apresenta um perfil um pouco elitizado e 

demonstra interesse por causas sociais. Em sua grande maioria, são moradores da 

cidade de Curitiba e região metropolitana, que buscam produtos diferenciados, com 

alta qualidade e valor agregado. A marca apresenta segmentação com foco em 

categorias específicas de consumidores, ou seja, grupos da sociedade que possuem 

interesse em produtos diferenciados, sendo: 

 

I. Produtos orgânicos, naturais, vegetarianos e veganos: 

II. Produtos fitness e suplementos para atletas;  

III. Produtos gourmets como café, sorvete, mel e embalados em geral.  

 

O estabelecimento dispõe de uma variedade de itens que atendem  a 

consumidores que buscam por itens de lojas de conveniência, mercearias, fábricas 

de sorvetes ou delicatessens. A segmentação diversificada é bastante abrangente, 

pois o mix de produtos atende a uma grande variedade de perfis de clientes, mas 

impacta de forma negativa os esforços de marketing referentes à comunicação, 

poluindo a identidade da marca e dificultando a construção de relacionamento com o 

público-alvo. 

 

4.1.8 Posicionamento 

 A marca possui uma definição de posicionamento pouco clara e divergente, 

principalmente devido à sua segmentação. A identidade da marca orienta a 

associação de ideias relacionadas a produtos naturais, porém o seu mix de produtos 

conta com produtos voltados para atletas, confundindo a comunicação nos canais 

utilizados. 
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4.1.9 Slogan 

O slogan utilizado nas plataformas online, “Queremos que você sinta-se em 

casa”, pretende criar, no grupo que se propõe a atender, associações de confiança e 

sensação de pertencimento.  

 

4.1.10 Brand Persona 

● Mulher, 30 anos 

● Naturalista, atleta 

● Está sempre buscando formas de se sentir saudável 

● Uma pessoa com atitudes positivas 

● Gosta de ler conteúdos sobre práticas sustentáveis 

● Pensa na coletividade 

● Busca por mudanças constantes 

● Tem iniciativas para mudar 

● Tem responsabilidade social 

● Possui valores éticos 

● Gosta de praticar exercícios 

 

4.1.11 Layout da loja e disposição dos ambientes 

O ambiente físico da marca atua como aspecto facilitador no processo de 

construção de relacionamento com o público-alvo. A área externa e a fachada da loja 

têm uma apresentação simples e o interior da loja apresenta uma ambientação mais 

sofisticada. Esses fatores devem impactar a percepção dos clientes de uma forma 

confusa, pois podem criar associações divergentes com relação à identidade da 

marca, uma vez que o consumidor relaciona os aspectos do ambiente com a 

percepção de valor que entrega aos produtos que adquire.   

A loja mantém uma apresentação organizada e limpa. A iluminação realça a 

elegância do ambiente. Não possui vitrines, pois mantém a imagem de um antigo 

armazém ou mercearia.   
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As cores utilizadas, tanto na área interna quanto na externa, são neutras, 

mantendo o mesmo padrão nas gôndolas, de forma que facilite a exposição dos 

produtos e os mesmos permaneçam em evidência . 

A área interna da loja é relativamente pequena, mas possui uma disposição de 

setores e corredores que facilita a acessibilidade aos produtos, que estão agrupados 

conforme a sua categoria e finalidade. No interior da loja, encontram-se expostos os 

produtos destinados à venda a granel.  

4.1.12 Identidade visual e desdobramentos 

I. Identidade Verbal - Naming 

 

O nome da marca é Villa Granel e a junção de tais palavras remete à lembrança 

das antigas mercearias de bairro, onde as compras eram realizadas, em sua 

grande maioria, por peso, despertando associações emocionais e afetivas com 

o público-alvo. Trata-se de um nome que transmite facilmente o seu significado 

para seus receptores, pois cria uma ligação direta com o posicionamento da 

marca e sua segmentação.  

 

II. Identidade Visual 

 

A composição da estrutura da logomarca se dá pelo próprio nome e a junção 

da imagem de sementes e folhas verdes, que remetem à ideia de produtos 

naturais e grãos individuais. A tipografia empregada no nome ‘Villa Granel’ está 

disposta de forma simples e não formal, com curvas arredondadas e tipografia 

manuscrita, transmitindo aspectos de diferenciação, proximidade e intimismo.  

 

III. Cores 

 

A paleta de cores utilizada na composição da marca apresenta cores 

secundárias que se complementam de forma harmoniosa e transmitem 

impressão de equilíbrio. A combinação da cor verde com o laranja e o marrom 

reflete um posicionamento tradicional e clássico, também voltado para a ideia 

de natureza.  

 

IV. Prisma de identidade 
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Segundo Kapferer (2003, p. 86), “a imagem é um conceito de recepção. Os 

estudos de imagem tratam da maneira pela qual certos públicos concebem um 

produto, uma marca, um político, uma empresa, um país. A imagem trata da 

maneira pela qual esse público decodifica o conjunto de símbolos provenientes 

dos produtos, dos serviços, das comunicações emitidas pela marca”. 

 

● Físico - Cores equilibradas, fonte arredondada e manuscrita, alinhada e 

clássica; 

● Personalidade - Conservadora, prática, consciente; 

● Relação - Saúde, bem estar, natureza; 

● Cultura - Alimentação saudável, soluções práticas; 

● Reflexo - Positivo, vitalidade, alegria; 

● Mentalização - Diferenciação, contemporaneidade, natureza. 

4.1.13 Mix de marketing 

I. Produto 

 

A Villa Granel apresenta diversas linhas de produtos de alto padrão, low carb, 

orgânicos, sem glúten, sem lactose, veganos, além de diversas opções em 

suplementos, nutracêuticos, funcionais, linha gourmet fitness, congelados e 

uma grande variedade de produtos a granel. 

  

II. Preço 

 

A empresa adota uma política de precificação baseada em alto valor agregado, 

orientada para o consumidor final, considerando que seu público-alvo faz parte 

das classes econômicas A e B, o que se justifica inclusive pela região onde 

está situada. Com base no posicionamento de diferenciação da marca, bem 

como em fatores como o alto valor dos produtos que comercializa, os preços 

são ligeiramente elevados e apresentam pouca competitividade, sendo 

maiores nos produtos de maior valor agregado e menor giro e outros menores 

nos produtos de menor valor agregado e maior giro. 
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III. Praça 

 

A Villa Granel possui apenas uma loja, localizada no bairro Bacacheri, 

considerado uma das regiões nobres da cidade. As compras dos produtos 

podem ser realizadas na loja física, onde há vendedores internos de soluções 

saudáveis, capacitados para atender os clientes de forma personalizada. É 

possível, ainda, efetuar as compras através do telemarketing e também através 

de canais digitais como Whatsapp e no Website da empresa. As páginas das 

redes sociais disponibilizam um link, onde o cliente pode ser direcionado para 

o tele-atendimento. Para as compras realizadas de forma online, as entregas 

são realizadas pelo modo delivery. 

 

IV. Promoção 

 

A marca utiliza como principais canais de comunicação com o público-alvo as 

mídias digitais, entre elas o Instagram e o Facebook, onde realiza ações 

promocionais e divulgação periódica dos seus produtos. A marca não 

apresenta um planejamento de comunicação estratégica, capaz de se conectar 

com o público potencial que tenha disposição para comprar produtos naturais, 

orgânicos e a granel, e ainda com os que desconhecem as práticas 

sustentáveis que podem ser incorporadas aos seus hábitos de compra. A 

comunicação realizada pela empresa apresenta-se falha, pois mantém o foco 

na divulgação dos produtos, mas não define a identidade e o posicionamento 

claro da marca, assim como não demonstra intenção de construção de 

relacionamento com o público-alvo. A marca não transmite com transparência 

suas diretrizes. 

 

4.1.14 A Participação das principais concorrentes do mercado 

O mercado atual apresenta uma taxa pequena de novos entrantes para o 

segmento de vendas a granel. Esse mercado encontra-se em fase de crescimento e 

aponta uma excelente oportunidade para expandir o negócio, a fim de atender a um 
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público potencial muito maior do que o atual, ampliando assim a sua participação de 

mercado.   

4.1.15 Análise Swot 

 Através da matriz SWOT, utilizada como ferramenta de análise para verificar 

forças e fraquezas do ambiente interno da empresa, bem como apontar as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo, é possível traçar algumas linhas de 

ação a serem seguidas na elaboração das estratégias de marketing, definidas para 

solucionar o problema gerencial decorrente do objeto de estudo. 

 

Quadro 3: Matriz Swot 

Forças  
 
Marca com apelo forte para o segmento a granel; 

Ambiente agradável e acolhedor; 

Variedade de produtos e marcas; 

Baixo custo com comunicação; 

Equipe de vendas especializada; 

Parcerias com formadores de opinião; 

Localização em região de fácil acesso; 

Estacionamento para clientes. 

 

Fraquezas 
 
Utiliza embalagens e sacolas plásticas; 

Comercializa grande variedade de produtos 

industrializados; 

Pouco foco em produtos com selos de procedência; 

Foco em vários segmentos no portfólio; 

Foco em vários segmentos na comunicação; 

Baixo nível de visibilidade da marca nas ferramentas 

de comunicação; 

Baixo nível de presença no ambiente digital 

Baixo nível de relacionamento com o cliente nas 

redes sociais; 

Pouco foco no setor de produtos para venda a granel; 

Pouca variedade de produtos para venda a granel; 

Falta de posicionamento de mercado e definição de 

diretrizes claras; 

Falta de informações sobre a empresa para o 

conhecimento do público; 

Falta de informações e atratividade no website da 

empresa; 

Espaço físico pequeno no ambiente da loja; 

Fachada discreta e pouco atrativa. 
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Ameaças 
 
Mudanças no comportamento de compras devido à 

crise econômica causada pela pandemia; 

Pouco interesse da população em consumir produtos 

sustentáveis; 

Pouco conhecimento da população sobre os 

impactos causados pelo descarte incorreto de 

embalagens; 

Pouco conhecimento da população  sobre soluções e 

práticas de compra sustentáveis;  

Pouco interesse das indústrias em adotar soluções 

sustentáveis nos processos fabris; 

Poucas iniciativas das autoridades competentes em 

implementar leis, projetos e regulamentações que 

ajudem a reduzir os impactos ambientais causados 

pelo descarte indevido de lixo; 

Utilização das embalagens como fonte principal de 

comunicação com os consumidores; 

Aumento constante no consumo de materiais 

descartáveis devido à praticidade que oferecem; 

Aumento constante na utilização e descarte das 

sacolas plásticas de supermercado; 

Resistência da população em aceitar leis e 

regulamentações criadas para ajudar a reduzir os 

impactos ambientais devido ao descarte indevido de 

lixo; 

Resistência da população em adotar soluções e 

práticas sustentáveis nos processos de compra;. 

Pouca oferta de marcas para produtos destinados à 

venda por peso; 

Pouca variedade de produtos disponíveis para venda 

por peso; 

Pouca demanda por produtos disponíveis para venda 

por peso; 

Preço alto dos produtos considerados naturais, 

orgânicos e eco friendly. 

 

Oportunidades 
 
Crescimento na procura por produtos sustentáveis; 

Crescimento de divulgações nas mídias digitais sobre 

os impactos causados pelo descarte incorreto de 

embalagens; 

Crescimento de divulgações nas mídias digitais sobre 

práticas alinhadas ao movimento Zero Waste;  

Crescimento de divulgações nas mídias digitais sobre 

soluções e práticas de compra sustentáveis;  

Crescimento na adoção de soluções e práticas 

sustentáveis nos processos de compra; 

Pouca concorrência no mercado de vendas a granel; 

Tendência de crescimento de vendas a granel no 

mercado global; 

Maior adesão a causas socioambientais por parte de 

influenciadores, principalmente no ambiente digital; 

Criação de novas leis de proteção ambiental; 

Maior procura por informações sobre marcas e 

produtos nas redes sociais. 

 

 Fonte:  As autoras (2020). 
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4.1.16 Análise Pestel 

 Através de uma análise do ambiente externo no qual a empresa está inserida, 

apresentam-se diversos fatores geradores de impacto no desenvolvimento do 

negócio, conforme segue:  

 

I. Fatores Políticos 

 

● Ano com período eleitoral, mudança de políticas governamentais pode 

afetar o planejamento do negócio; 

● Questões políticas relacionadas à situação da pandemia, que podem 

gerar conflitos entre países e impactar as importações e exportações; 

● Resoluções da ONU com determinações voltadas para frear os 

impactos negativos causados ao meio ambiente. 

 

II. Fatores Econômicos 

 

● Período atual da economia com muita instabilidade devido aos reflexos 

da pandemia, levando o consumidor a substituir itens de consumo e 

buscar produtos com preços mais acessíveis; 

● Aumento significativo na aceitação de produtores locais durante a 

pandemia, alimentando a economia local; 

● Alta do dólar como reflexo também da pandemia, o que afeta 

diretamente as taxas de importação e exportação; 

● Mudança no estilo de vida da população, aumento do consumo e 

consequentemente da geração de lixo causada pelo descarte de 

embalagens; 

● Atitudes negligentes dos consumidores sobre o descarte correto de lixo; 

● Falta de conhecimento da população sobre os danos causados pelo 

descarte incorreto dos rejeitos; 

● Desenvolvimento econômico que impulsiona a urbanização e, 

consequentemente, aumenta a necessidade de alimentos, 

principalmente os processados e industrializados; 
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● Aumento da inflação, que afeta o poder de compra da população; 

● Alta taxa de desemprego, que afeta o ticket médio do consumidor. 

 

III. Fatores Sociais 

 

● Maior interesse da população sobre assuntos relacionados à 

sustentabilidade; 

● Mudança de gerações, maior conscientização do novos consumidores 

sobre aspectos de preservação do meio ambiente; 

● Movimento Zero Waste no controle de desperdícios em crescimento; 

● Pequena adesão de consumidores à prática de realizar compras 

utilizando suas próprias embalagens; 

● Comportamento de compra dos consumidores orientados pela busca 

por praticidade em todos os aspectos possíveis; 

● Número crescente de pessoas em busca de um estilo de vida mais 

saudável; 

● Hábitos de consumo de alimentos em excesso, que acaba gerando 

desperdícios e maior produção e descarte de embalagens; 

● Crescimento populacional, que reflete no aumento do consumo. 

 

IV. Fatores Tecnológicos 

 

● Mídias digitais representam hoje o meio predominante na busca de 

informações; 

● Maior geração de conteúdos online relacionados a questões de 

sustentabilidade; 

● Novas tecnologia de design nas empresas, adotadas como soluções 

para redução da produção de lixo proveniente de embalagens; 

● Utilização de matérias-primas provenientes de fontes renováveis. 

 

V. Fatores Ambientais 
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● Regulamentações sugeridas e embargadas por falta de adesão das 

autoridades competentes; 

● Sobrecarga nos aterros devido ao descarte incorreto de lixo pela 

população; 

● Utilização indiscriminada de sacolas plásticas e descartáveis, 

descartados indevidamente; 

● Utilização de muitas embalagens não recicláveis por parte das 

empresas; 

● Falta de cooperativas para realizar a separação dos rejeitos em diversas 

regiões do país; 

● Percentual muito pequeno de reciclagem ou reutilização de todo o lixo 

gerado diariamente; 

● Aumento constante da poluição decorrente do acúmulo de lixo que está 

sendo produzido no planeta. 

 

VI. Fatores Legais 

 

● Novas legislações em andamento para prevenção de problemas 

ambientais; 

● Controle rigoroso de órgãos responsáveis pela preservação do meio 

ambiente sobre as práticas empresariais de gestão de resíduos; 

● Controle da vigilância sanitária, alinhada com as exigências de órgãos 

reguladores do meio ambiente, sobre os procedimentos operacionais da 

indústria. 

 

Os fatores levantados na análise PESTEL atuam como variáveis de grande 

importância para a determinação de tendências capazes de direcionar o plano de 

negócios da marca, bem como a previsão de riscos e oportunidades na tomada de 

decisões referentes às estratégias e esforços de marketing. 

 

Os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa apresentados a seguir 

iniciam-se com a caracterização da amostra quanto ao seu perfil, para ambas. A 

categorização se apresenta a partir dos resultados obtidos e visa diretamente 
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estabelecer os problemas de pesquisa e as necessidades de informação 

identificadas, conforme descrito por Malhotra (2012). 

4.2. ANÁLISE DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 A fase exploratória, segundo Malhotra (2012), necessita de uma interpretação 

dos resultados à luz do problema que está sendo abordado. Para conclusão desta 

etapa, foram transcritas 129 páginas, posteriormente analisadas, conforme 

apresenta-se a seguir: 

4.2.1 Entrevista com Especialistas 

 A primeira pergunta da entrevista foi para que cada especialista realizasse uma 

breve apresentação: 

Tabela 5: Perfil dos respondentes - especialistas 

 Idade Formação Acadêmica Cidade  

Especialista 1 21 Técnico em Saneamento Florianópolis - SC 

Especialista 2 19 Técnico em Florestas Una - BA 

Especialista 3 22 Gestão Ambiental Petrópolis - RJ 

Especialista 4 47 Engenharia Ambiental Curitiba - PR 

Especialista 5 50 Direito Porto Alegre - RS 

Fonte: As autoras (2020) 

 A seguir, a análise e mensuração dos resultados acerca das informações 

levantadas através de uma entrevista pessoal não estruturada. Para Virgillito et al 

(2018), essa técnica tem como objetivo atingir maior profundidade, com o 

entrevistador se colocando no papel de ouvinte, sem uso de um questionário formal. 

As entrevistas foram possíveis devido ao tema do objeto de estudo ser de fácil 

identificação pelos informantes-chave. Quatro dos cinco especialistas foram 

selecionados, pois atuam nas redes sociais disseminando a cultura Zero Waste e 

incentivando boas práticas sustentáveis. Um deles atua em consultoria na área 

ambiental e foi convidado a participar da entrevista. Conforme descrito anteriormente, 
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todos passaram por um questionário de triagem e contribuíram com valiosas 

percepções de caráter técnico. A seguir, cada tópico investigado: 

I. Conceito Zero Waste 

Há uma concordância em relação ao problema da quantidade de lixo. Existe a 

necessidade de viabilizar e disseminar a importância desse conceito, e 

principalmente os malefícios da produção excessiva de lixo. Não há grande 

possibilidade dessa redução chegar a zero. Foi citado por E1 que “a gente ouve 

falar de lixo zero e pensa numa vida sem gerar absolutamente nada, o que é 

impossível”. Segundo os entrevistados, pode sim haver a diminuição, 

reaproveitamento e encaminhamento correto de resíduos. E4 citou que “a mais 

eficiente é a análise do ciclo de medida, para que se você não puder evitar, 

você pelo menos minimiza o impacto ambiental”. 

Segundo Murad (2013), o marketing ambiental fez com que diversas 

empresas, governos e cidadãos fossem influenciados por essa nova proposta 

de consumo, e o consumidor verde auxilia confirmando que uma outra forma 

de consumo é possível, garantindo a ingerência legítima de sustentabilidade e 

consumidores policymakers (decisores políticos). Entende-se por  

conscientização ambiental a mudança de comportamento, tanto de atitudes, 

quanto de aspectos da vida dos indivíduos e da sociedade em relação ao  meio 

ambiente. A conscientização da sociedade quanto às questões   ambientais é 

fator imprescindível para a sensibilização e para o  comportamento  ecológico, 

fazendo com que as pessoas prefiram produtos ecologicamente corretos, 

tornando-se, assim, consumidores ecológicos (Butzke, Pereira, & Noebauer, 

2002; García, Aldamiz-Echevarría, Durana, Abando, & Molina, 2003). 

II. Embalagens Plásticas 

 Para tornar mais simples o entendimento, Twede (2010) definiu a embalagem 

plástica como leve, resistente, inerte, higiênica, facilmente conformada, não 

quebrável e reprocessável depois de usado. Para os especialistas, o plástico 

não pode ser visto como um “vilão”, porém advém de um material de fonte 

esgotável (o petróleo) e é essencial para proteção de alguns produtos, 

utilização médica, automação e afins. Segundo E1 julga importante: 
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[...] Eu acho que em si, o plástico, ele é ótimo, o problema é a destinação que a gente 

dá para ele, o encaminhamento que é dado. O Brasil recicla muito pouco, a taxa de 

reciclagem se eu não me engano ronda pelos três por cento, e a gente vai sentir a 

conta disso tudo futuramente. (E1) 

Já E2 acredita que “a diminuição da produção, na verdade principalmente do 

consumo final, seria o ideal”. Para os  especialistas, precisa existir uma 

maneira de causar menos impacto. O consumo da grande maioria das 

embalagens plásticas é rápido, geralmente o consumidor abre a embalagem 

de determinado produto, utiliza em poucos dias/horas e descarta, em grande 

parte das vezes não há a destinação correta desses itens, o que acaba 

gerando desperdício de material. E5 ressalta: 

[...]  As embalagens plásticas sempre está envolvido com alguma propaganda, 

uma publicidade, que isso facilitaria a vida da dona de casa, do dono da casa, ou de 

quem cuida da casa, né (risos). Então esse excesso de plástico que a nossa 

sociedade produz afeta de uma forma absurda e primitiva num ponto de vista, né! Eu 

vejo o uso do plástico como uma tristeza, não como algo prático. (E5) 

As sacolas entregues em supermercados (oxibiodegradáveis, biodegradáveis 

e/ou plástico comum) têm como seu destino final o lixo doméstico, após poucos 

minutos de utilização. E4 traz uma contribuição importante a respeito das 

sacolas plásticas: 

[...] A sacola biodegradável, que é feita de bambu, tem de aipim também, a fibra de 

mandioca, que eles fazem, ele é um material orgânico que vai ser biodegradado. Se 

ele for para um aterro normal de produtos orgânicos, ele vai biodegradar, ele vai gerar 

chorume. [...] A oxibiodegradável, a mesma coisa, o quê que vai acontecer? Só que 

aí é que é o problema, a oxibiodegradável não é tão bom porque quando vai no aterro, 

o aterro ele tá recebendo material continuamente, então ele não vai ter chance de 

estar exposta à luz e à temperatura, para se biodegradar [...] Já a sacola normal de 

plástico, que ela não é biodegradável, ela não se degrada, ela leva centenas e 

centenas de anos para se decompor, mas é por ação, principalmente, por ação física, 

inclusive, então qual que é a opção pra ela? Ou ir para um aterro e ficar lá em estágio 

eterno ou ser reciclada ou reutilizada, dependendo da situação que ela se encontra. 

(E4) 

Reafirmando, conforme descrito no tópico 2.3.2, item VIII, as sacolas plásticas 

podem ser decompostas, mas na conjuntura atual, grande parte desses 

resíduos são descartados de maneira incorreta, impedindo a decomposição. 
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III. Reciclagem 

“Pode-se aumentar a habilidade dos consumidores para reciclar ensinando-

lhes como reciclar por meio de informações pessoais e fáceis de serem 

lembradas.” (HOYER E MACLNNIS, 2011, p. 260) 

Foi unânime entre os especialistas a opinião de que há falta de conhecimento 

da população a respeito da reciclagem, e que compreender o contexto é 

essencial para que funcione da maneira correta. E2 enfatiza que “as pessoas 

não entendem o porquê de estar fazendo aquilo, a separação do lixo ou 

reciclagem”, com o que concorda E5: “falta informação” e E4 conclui que “é 

uma questão de cultura, a nível Brasil, em Curitiba isso já está enraizado, mas 

deixa ainda deixa muito a desejar”. Pode-se dizer que os entrevistados não 

acreditam que reciclar seja uma solução, e sim uma opção para a cadeia de 

geração de resíduos. Por todos serem de estados diferentes, cada um traz uma 

percepção diferente a respeito do assunto. E1, moradora de Florianópolis, 

cidade que possui um modelo positivo de reciclagem, destaca: 

A partir do momento que o município tem a coleta seletiva, que é o caso de 

Florianópolis, que é uma coleta bem estruturada, e chega nas cooperativas, o 

trabalho ele realmente é feito. (E3) 

Pode-se dizer que falta conhecimento da população e, também, uma 

estruturação dos municípios para realizar o encaminhamento final correto, pois 

lixo em decomposição gera gases, chorume, polui o solo e as águas 

subterrâneas, consequentemente indo para rios próximos e para a atmosfera. 

Apesar de Curitiba possuir iniciativas para reciclagem, falta maior aderência da 

população à realização da separação correta. E3 evidencia que “a gente tem 

que pensar primeiro em não produzir e depois pensar na reciclagem”. 

Mais importante do que os resultado de preocupações essencialmente 

ecológicas, o Marketing Verde surge a partir de uma necessidade de empresas 

e cidadãos, para que existam alternativas para enfrentar o impacto sobre o o 

meio ambiente (MURAD, 2013). 

IV. Embalagens reutilizáveis 
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Os entrevistados são adeptos à reutilização de embalagens, e veem isso como 

uma opção para reduzir a utilização de embalagens plásticas e também de 

reduzir o desperdício de alimentos, pois a compra se torna mais racional, e 

precisa existir praticidade para que haja interesse por parte do consumidor. 

Como salienta E3, “eu não levo os potes de vidro por uma questão de 

praticidade... eu tenho sacos de algodão pra grãos… dependendo das coisas 

assim, se for mais farelo, farinhas”. A utilização de ecobags já funciona fora do 

Brasil, informa E1: na França e na Itália a sacola é cobrada, “então a gente 

levou ecobag, porque se tu fosse no mercado realmente não é barato”. 

Segundo Hoyer e Maclnnis (2011), o processo de decisão de compra do 

consumidor geralmente ocorre quando ele identifica um problema de consumo 

que precisa ser corrigido. 

V. Percepções sobre compras a granel 

Essa opção foi enfatizada como sendo importante, por ser uma compra 

sustentável, com o uso de embalagens reutilizáveis, que permite a visualização 

do produto em si, e que gera renda principalmente para o produtor local. Como 

empecilho, evidenciou-se que no momento atual ainda não é “tudo” que se 

pode comprar a granel, mas como respostas a essas objeções, surgiram os 

seguintes argumentos 

[...] Já que não posso comprar sabão em pó a granel, ou detergente líquido, por que 

não comprar, então, em embalagens maiores? (E4) 

Eu troco os vidrinhos, acabou o produto eu vou lá e troco por outro com produto, 

sabe? (E5) 

O processo de compra a granel implica grande possibilidade de reduzir o 

acúmulo de comida, que muitas vezes acaba passando do prazo de validade, 

pois o consumidor pode comprar a quantidade de acordo com suas 

necessidades. 

VI. Percepções sobre produtos naturais 

Segundo os especialistas, os produtos naturais, além de serem uma opção 

sustentável e benéfica ao meio ambiente, apresentam resultados que podem 
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ser até melhores que os convencionais. Dando como exemplo o xampu, E1 

ressalta: 

[...] esse xampu, ele tem menos aditivos químicos, então ele é uma questão que eles 

chamam de, se não me engano, é “low poo, no pool”, alguma coisa assim que é uma 

limpeza mais devagar, porém ela tem um resultado mais prolongado, e a questão 

toda desses cosméticos, na verdade desses produtos naturais, eles têm, não o 

resultado imediato, como esses que a gente encontra aí de uma forma convencional, 

justamente por ter menos químico, uma formulação mais leve [...] (E1) 

 

O consumidor convencional, salientado pelos especialistas, muitas vezes tem 

receio de experimentar produtos que não possuem uma marca conhecida, 

justamente por receio da sua procedência, ou por falta de informação no 

momento da compra, ou por receio de que aquele produto possua uma 

qualidade inferior. Há evidências de que os consumidores mais envolvidos com 

a sustentabilidade ecológica apresentam valores percebidos mais positivos e 

maior lealdade a produtos ecologicamente corretos. “Mensagens de marketing 

devem ser críveis para gerar argumentos de apoio, restringir contra-

argumentos e desvios da fonte, e aumentar a força da crença, incluído 

credibilidade da fonte e reputação” (HOYER E MACLNNIS, 2011, p. 116). 

VII. Pergunta aberta: qual característica um mercado sem embalagem deve ter, na 

sua opinião, para atrair clientes que consomem em mercados convencionais? 

Solomon (2011) reforça que o conceito básico de marketing é satisfazer as 

necessidades dos consumidores, e tais necessidades só podem ser satisfeitas 

na medida em que os profissionais de marketing conseguem compreender 

pessoas ou organizações que usarão seus produtos ou serviços.  

Há uma afinidade entre os especialistas em ressaltar as variáveis: preço, 

comunicação, praticidade e variedade. Para E2, “a comunicação é fundamental 

nesse processo, o que iria me atrair em um supermercado com práticas 

sustentáveis é como ele passa aquilo”. Já para E3, “ele não pode ser elitista, 

ele tem que considerar preço, mas não como os outros mercados deste 

fazem”.  

Surgiu também uma chamada para realização de ações que atraem o cliente, 

conforme descrito por E1: “se tu for até lá com teu pote de vidro, tu ganha 5% 

de desconto, pote ou ecobag”. 
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Já E4 afirma que “a palavra-chave para esse tipo de estabelecimento é 

praticidade (...), mas isso é uma questão de cultura” e E5 conclui que “é uma 

questão de educação, de educarmos a população, é preciso conscientizar 

nossa população”. 

Os consumidores, geralmente, não se sentem responsáveis por problemas 

ambientais e também não são estimulados a agir, por isso deve-se ter uma 

estratégia de marketing voltada ao comportamento ecologicamente consciente 

e conservacionista (HOYER E MACLNNIS, 2011). 

4.2.1.1 Resultados da fase: Especialistas  

 A intenção com a fase dos especialistas foi alcançada, através da obtenção de 

dados relevantes. Como as informações se tornaram repetitivas, foi suspensa a 

realização de novas entrevistas. A entrevista investigativa gerou insights 

fundamentais para a sequência da fase exploratória, tendo-se chegado às seguintes 

prioridades para exame posterior: 

➢ A população não tem o conhecimento necessário sobre a importância da 

reciclagem e formas de reciclar. 

➢ Sacolas plásticas oferecidas em supermercados são uma barreira para a 

redução de lixo. 

➢ Consumidores podem ser separados, basicamente, em dois grupos: “verdes e 

não verdes”. 

➢ A primeira etapa para se desenvolver um mercado em embalagens seria 

conscientizar a população para rever seus métodos de consumo. A 

comunicação é vista como forte aliada para reter a atenção de potenciais 

clientes para a compra. 

4.2.1.2 Hipóteses Geradas 

H1: Há probabilidade de o consumidor reduzir a aquisição de sacolas plásticas caso 

as mesmas sejam cobradas. 

H2: O consumidor tem receio de comprar produtos naturais, por não ser de uma 

marca conhecida ou não conhecer sua procedência. 
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4.2.2 Grupo Focal 

 Foram selecionados cinco participantes, através de um questionário de 

triagem, conforme descrito anteriormente, porém ocorreu um imprevisto com um 

integrante, e por falta de tempo hábil para um reagendamento optou-se por prosseguir 

a entrevista dessa forma, seguindo a característica citada por Malhotra (2012) para 

um grupo focal on-line: possuir de quatro a seis participantes. O critério de seleção 

dos integrantes foi conhecer o tema sustentabilidade, residir em Curitiba, realizar 

compras em supermercado com determinada frequência e ser o responsável pela 

escolha dos produtos no momento de compra. Por tratar-se de uma entrevista com 

abordagem direta, antes de iniciar as perguntas, foi repassado aos respondentes o 

objetivo do projeto. Nesta etapa, o objetivo foi pontuar o seguinte objetivo: projetar as 

prioridades estabelecidas pelo consumidor no momento de compra. 

 

Tabela 6: Perfil dos respondentes - grupo focal 

 Idade Formação Acadêmica 

Entrevistado 1 17 Ensino médio 

Entrevistado 2 22 Agronomia 

Entrevistado 3 24 Gestão Ambiental 

Entrevistado 4 47 Engenharia Ambiental 

Fonte: As autoras (2020) 

 Na primeira pergunta, referente a percepções sobre embalagem, pediu-se que 

os entrevistados citassem uma vantagem e uma desvantagem da embalagem. Segue 

resumo dos achados: 

● Vantagem: praticidade em levar compras; conservação de alimentos; 

informações contidas nela; estética. 

● Desvantagem: demora para degradar; ocupa espaço; alguns produtos vêm 

extremamente embalados; tempo curto de uso. 

 A seguir, a demonstração dos resultados obtidos através das variáveis 

analisadas: 
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I. Autodenominação 

Técnica em terceira pessoa. Os entrevistados veem o mercado convencional 

como uma opção para clientes comuns, categoria em que eles acreditam não 

se enquadrar, são clientes “verdes”, possuem uma diferenciação, um plus por 

possuírem hábitos sustentáveis. 

II. Conhecimento e experiência  

Escolhem o produto julgando pela qualidade que ele apresenta. Na 

embalagem, buscam informações referentes à validade, o valor nutricional e 

certificações de que o produto seja sustentável. A variável “marca” acaba 

influenciando no momento de escolha do produto: “influencia bastante, 

principalmente marcas que estão envolvidas com sustentabilidade” (E3); 

“influencia no processo de confiança” (E1). Sobre o critério de compra por 

fidelidade à marca, de acordo com Hoyer e Maclnnis (2011), 

Nessas situações comuns, de compras repetidas, os consumidores podem 
desenvolver decisões heurísticas chamadas táticas de escolha para a tomada de 
decisão rápida e sem esforços, ou seja, ao invés de comprar várias marcas 
detalhadamente, eles aplicam essas regras para simplificar o processo de compra 
(HOYER E MACLNNIS, 2011, p. 225) 

Com relação à experiência, existe uma culpabilidade do descarte rápido das 

embalagens, e todos utilizam as sacolas plásticas dadas em supermercado 

para acondicionamento de lixo doméstico. 

III. Reconhecimento do problema e busca de informações 

O processo de tomada de decisão de compra envolve o reconhecimento do problema 
(o consumidor reconhece um problema que precisa ser solucionado e em seguida 
busca informações para resolvê-lo a partir da memória ou outras fontes de 
informação. (HOYER E MACLNNIS, 2011, p. 175) 

Os entrevistados buscam as redes sociais como principal fonte de informação 

quando necessitam comprar um produto novo, e sentem-se atraídos pela 

qualidade e por princípios sustentáveis. O que lhes faz experimentar novos 

produtos são as variáveis curiosidade e preço. O produto deve chamar sua 

atenção, para ser adquirido sem delongas no momento habitual de compra. 

IV. Características desejadas 
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Supermercado: Variedade de itens, organização, ter local para alimentação 

(lanchonete), sendo pouco atrativo o fato de possuir embalagens demasiadas. 

Produtos naturais/a granel: São fatores importantes para a escolha desses 

produtos, como princípios sustentáveis, a visualização direta do produto e a 

escolha da quantidade, sendo pouco atrativo se estiverem com preços altos. 

“O julgamento tem uma contribuição essencial no processo de decisão” 

(HOYER E MACLNNIS, 2011, p. 196). 

V. Conhecimento sobre o conceito Zero Waste 

 Técnica em terceira pessoa. Os entrevistados reconhecem os fatores 

primordiais do conceito: reutilização de materiais, redução de lixo e separação 

correta de resíduos. 

VI. Interesse em alterar o hábito de compra 

Todos ligaram a compra de produtos naturais ou a granel às seguintes 

variáveis: feiras, sites, rede social e produtores locais. Não houve associação 

com a palavra “supermercados”, não sendo este reconhecido como uma opção 

sustentável. Caso houvesse um departamento dentro de um supermercado 

convencional com essas opções de produtos, todos eles comprariam. A 

variável que os faria trocar seu local de compra habitual, passando a comprar 

em um supermercado sem embalagem, é a localização. Todos concordaram 

que consumir utilizando embalagens próprias não é um empecilho. 

VII. Compra por experiência 

Todos se sentiram atraídos pelo display interno de um supermercado sem 

embalagens e comprariam no local, e estão dispostos a comprar produtos 

dentro do âmbito Zero Waste para experimentação.  

Segundo Graves (2011), a mente consciente é mais receptiva a novos 

conceitos do que a inconsciente, coisas novas despertam curiosidade, e saber 

qual pensamento está envolvido em casa fase de decisão do consumidor é 

crucial para entender o grau de acerto provável para um processo de decisão 
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de marketing, e em questão de sustentabilidade as pessoas estão dispostas a 

fazer algo para não se sentirem mal no futuro. 

 

4.2.2.1 Resultados da fase: Grupo Focal 

 Segundo Koller, Floh e Zauner (2011), “a percepção de valor nos produtos 

ecologicamente corretos é mais importante para consumidores envolvidos com o 

consumo verde”. Outra proposição desta fase de estudo identifica o envolvimento 

como constructo moderador das relações entre as dimensões do consumo 

consciente, com valor para o cliente, e entre o valor para o cliente e a lealdade do 

consumidor. 

 Para os entrevistados, o fator marca continua sendo uma variável importante, 

pois reflete a confiança no quesito composição do produto e qualidade. Porém, há 

interesse na experimentação de novos produtos e uma forte tendência de compras 

sustentáveis, onde encontramos uma concordância com o conceito de mercado, 

conforme definido por Kotler (2013): uma idéia elaborada, expressa em termos que 

façam sentido para o consumidor. 

4.2.2.1 Hipóteses Geradas 

H3 Há uma tendência de disposição para o consumidor alterar seu modo de compra 

de forma a reduzir o impacto ambiental. 

H4 O consumidor está disposto a trocar a utilização de sacolas plásticas por sacos 

de lixo? 

4.2.3  Técnica Projetiva 

Na última etapa da pesquisa exploratória, a escolha se deu pela técnica 

projetiva, com o intuito de medir a sensibilidade do consumidor no momento de 

compra e suas preferências, considerando que - e segundo Lee e Holden (1999) -, 

quando o indivíduo tem uma atitude positiva acerca do ambiente, ele, provavelmente, 

será mais suscetível a realizar uma série de comportamentos ambientalmente 
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corretos . Assim, indivíduos com maiores níveis de consciência ambiental tenderiam 

a tomar decisões levando em consideração o impacto ambiental de suas posturas e 

ações (BEDANTE; SLONGO, 2004).  

Diante disso, foram selecionados respondentes com um alto nível de 

consciência ambiental e propensos a se tornarem público-alvo do objeto de estudo. 

Na utilização da técnica, não foram informados detalhes sobre a entrevista, buscando 

propiciar que o entrevistado mostrasse suas emoções, crenças e atitudes subjacentes 

ao problema de estudo (Malhotra, 2012). Nessa etapa,o objetivo era localizar, nas 

atitudes dos entrevistados, a sua percepção sobre embalagens. 

 

Tabela 7: Perfil dos respondentes - projetiva 

 Idade Formação Acadêmica 

Entrevistado 1 50 Jornalismo 

Entrevistado 2 27 Ensino médio 

Entrevistado 3 50 Psicologia 

Entrevistado 4 25 Engenharia química 

Fonte: As autoras (2020) 

I. Análise dos resultados  

São consumidores conscientes, concordam que a importância do conceito 

Zero Waste está na redução e encaminhamento correto de resíduos, são 

atraídos pela proposta de um supermercado sem embalagem e pelo display 

que foi demonstrado na imagem. Sentem-se diferenciados pelo fato de 

consumirem com princípios sustentáveis, algo positivo para aderir a novas 

experiências usando esses mesmos princípios. 

A embalagem, para eles, serve como fonte de informação, o fator “marca” é 

irrelevante comparado ao quesito ingredientes e a qualidade é percebida 

através dos benefícios que o produto traz. 

Foi apresentada a imagem de um supermercado sem embalagens e o 

resultado foi ele ser relacionado ao consumismo consciente - “acho um 

supermercado de pessoas mais conscientes” (E1); “bem-estar, liberdade de 
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escolha” (E3); “é o ser humano consciente dos impactos” (E2); “essa imagem 

traz uma conexão muito maior pra mim” (E4). 

E ainda, de acordo com os entrevistados, a reciclagem é o fator mais 

importante para o processo de conscientização da população a fim de gerar 

maior aderência a atividades que envolvam sustentabilidade. 

4.2.3.1 Hipótese gerada 

H5 A população conhece/realiza a dinâmica da reciclagem em Curitiba? 

4.3 PESQUISA CONCLUSIVA DESCRITIVA 

 A fase conclusiva, segundo Malhotra (2005), é feita para ajudar o tomador de 

decisão a analisar e escolher o melhor curso de ação em uma determinada situação.  

 A pesquisa conclusiva descritiva, segundo Dias (2012) tem como objetivo 

descrever características do mercado que se encontra relacionado ao problema, as 

hipóteses são claras e elas não são de natureza causal, ou seja, uma variável não 

depende da outra. A pesquisa aplicada neste estudo foi a conclusiva descritiva 

quantitativa, que segundo Dias (2012) é o método de pesquisa que mais se aproxima 

do fenômeno a ser estudado, onde são traduzidas opiniões e informações são 

fornecidas pelos respondentes, e tudo é analisado posteriormente pelo pesquisador.  

4.3.1 Intenções da pesquisa conclusiva 

 Na fase exploratória, identificaram-se cursos alternativos de ação, as relações-

chave, isolaram-se as variáveis (conhecimento, disponibilidade e acessibilidade), 

estabeleceram-se as prioridades da pesquisa conclusiva, além de gerar hipóteses a 

serem testadas nesta fase de pesquisa, tais quais:  

Quadro 4: hipóteses a serem testadas 

Especialistas-chave H1: Há probabilidade do consumidor reduzir a aquisição de sacolas 

plásticas caso as mesmas sejam cobradas. 
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H2: O consumidor tem receio de comprar produtos naturais, por não ser 

de uma marca conhecida ou não conhecer sua procedência. 

Grupo Focal H3 Há uma tendência de disposição para o consumidor alterar seu modo 

de compra de forma a reduzir o impacto ambiental 

H4 O consumidor está disposto a trocar a utilização de sacolas plásticas 

por sacos de lixo? 

Técnica Projetiva H5 A população conhece/realiza a dinâmica da reciclagem em Curitiba? 

Fonte: As Autoras (2020) 

4.3.2 Descrição da Amostra 

 Entre os dias primeiro e sete de novembro de 2020, foram obtidas 652 

respostas, das quais 39 respondentes não estavam aptos a continuar a pesquisa, pois 

não preenchiam o requisito básico para continuar, que é residir em Curitiba ou região 

metropolitana. Após o tratamento e limpeza dos dados, foram validadas 494 

respostas válidas para a análise.  

4.3.3 Análise dos resultados 

Para facilitar a compreensão a respeito dos resultados, foram utilizadas três 

variáveis: conhecimento, disponibilidade e acessibilidade. No início do questionário, 

para dividir os respondentes em dois grupos, foi apresentada a definição de 

consumidor verde, e logo em seguida foi questionado se a pessoa se considera um 

consumidor verde ou não. Para a verificação dos dados obtidos, apresentado no 

gráfico 1 abaixo, foi utilizada a distribuição de frequência, onde, segundo Malhotra 

(2005), a variável é testada com o objetivo de obter-se uma contagem do número de 

resposta a valores diferentes da variável. 
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Gráfico 1: Consumidores que se consideram verdes 

 

Fonte: As autoras (2020). 

Como apresentado no gráfico 1, 78,5% dos respondentes afirmaram que sim, 

se consideram consumidores verdes, e 21,5% afirmaram que não, se intitulando 

consumidores que não mantêm atitudes sustentáveis no seu dia a dia.  

Quanto mais consciente o consumidor, maior sua percepção de valor 

(qualidade e benefícios percebidos) com relação aos produtos verdes (CHANG; 

FONG, 2010). Portanto, consumidores com uma forte consciência pró-ambiental 

acreditam que produtos verdes apresentam mais benefícios do que sacrifícios 

(PICKETTBAKER; OZAKI, 2008). Há, portanto, uma relação positiva entre consumo 

consciente e valor percebido, considerando as dimensões do consumo. 

Após essa questão inicial, buscou-se, então, comparar o comportamento social 

e a sensibilidade a iniciativas sustentáveis, comparando-se os dois grupos através do 

perfil psicográfico estilo de vida. 

4.3.3.1 Conhecimento 

 Nesta etapa, buscou-se avaliar o grau de conhecimento do cidadão curitibano 

sobre atitudes ecologicamente corretas, reconhecidas na revisão teórica do presente 

trabalho, assim como explorar hábitos relacionados à reciclagem e à utilização de 
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sacolas plásticas. Realizou-se o teste das hipóteses de forma a seguir o critério das 

três variáveis, e não a sua sequência numérica. 

I. Reciclagem 

Diante dessas informações iniciais, iniciou-se a pesquisa a fim de testar: H5 A 

população conhece/realiza a dinâmica da reciclagem em Curitiba? No 

questionário realizado, foi aplicado o teste qui-quadrado, que, segundo 

Malhotra (2005), é usado para medir a significância estatística em uma 

tabulação cruzada, e o mesmo apresentou os seguintes resultados: 

Tabela 8: Grau de conhecimento da reciclagem em Curitiba 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL 

Curitiba recebeu o título de Capital 

ecológica devido às políticas 

públicas voltadas para a 

sustentabilidade. Uma das principais 

ações neste cenário é o Programa 

da Prefeitura "Lixo que não é lixo", 

qual faz a coleta de resíduos 

recicláveis para o encaminhamento 

correto.  

Diante da informação acima, você 

realiza a separação do lixo na sua 

casa e entrega para a coleta 

seletiva? 

Não conheço esse programa 1,0% 2,8% 1,4% 

Não tenho interesse em fazer a 
separação 

0,5% 0,9% 0,6% 

Não separo o lixo mas tenho 
interesse 

6,2% 20,8% 9,3% 

Separo o lixo mas não entrego 
para a coleta seletiva 

21,1% 25,5% 22,1% 

Separo o lixo e entrego para a 
coleta seletiva 

71,1% 50,0% 66,6% 

Qui-quadrado de Pearson = 27,424  

p<0,001  

    

Fonte: As autoras (2020). 

O teste qui-quadrado revelou que a significância (Qui-quadrado de Pearson = 

27,424, p<0,001) entre as variáveis testadas, e com as porcentagens 

apresentadas na tabela 88 acima, podemos verificar que a hipótese testada 

tem como resposta que há uma intenção para hábitos de reciclagem, através 

da coleta seletiva ofertada pelo governo de Curitiba, onde 71,1% dos 

consumidores que se consideram verdes já realizam tal ação, comparados a 

50% dos que não se consideram verdes. Outro dado significativo para o objeto 
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de análise é o quesito “Não separo o lixo mas tenho interesse”, onde 20,8% 

dos consumidores que não se consideram verdes marcaram a opção, 

comparado a apenas 6,2% dos consumidores que se consideram verdes, 

indicando uma possível intenção de mudança e hábitos. Segundo Ribeiro 

(2015), o interesse pelo tema sustentabilidade e a venda de produtos 

sustentáveis têm crescido globalmente.  

Segundo o instituto AKATU15 (2010), a adesão dos consumidores às propostas 

de consumo consciente deve ser compreendida e monitorada a partir de duas 

variáveis: atitudes e comportamentos. Nesse contexto, a atitude significa o 

grau de adesão do consumidor a valores, conceitos e opiniões sobre os papéis 

de empresas e consumidores em relação à sustentabilidade, e o 

comportamento está ligado à prática cotidiana de ações ligadas ao consumo, 

que geram impacto efetivo para o meio ambiente, a economia, o bem-estar 

pessoal e a sociedade, como um todo. 

II. Sacolas plásticas 

 Buscou-se compreender a dinâmica da utilização das sacolas plásticas pelo 

consumidor curitibano, utilizando também o teste qui-quadrado. 

Tabela 9: Utilização de sacolas plásticas 

   CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL 

Supermercados oferecem sacolas para que o 

cliente possa embalar suas compras e 

carregá-las. Você utiliza sacolas plásticas nas 

suas compras? 

Sim 39,9% 55,7% 43,3% 

Não  10,3% 3,8% 8,9% 

Às vezes 49,7% 40,6% 47,8% 

Qui-quadrado de Pearson = 10,205ª 

p=0,006 

    

Fonte: As autoras (2020). 

 
15 Disponível em: <https://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/file/pesquisa-responsabilidade-
social-das-empresas-percepcao-do-consumidor-brasileiro-2013-2010(2).pdf> Acesso em: 02, nov de 
2020. 

https://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/file/pesquisa-responsabilidade-social-das-empresas-percepcao-do-consumidor-brasileiro-2013-2010(2).pdf
https://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/file/pesquisa-responsabilidade-social-das-empresas-percepcao-do-consumidor-brasileiro-2013-2010(2).pdf
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Pode-se verificar com a tabela 99 acima (Qui-quadrado de Pearson = 10,205, 

p=0,006), que 49,7% dos respondentes que se consideram consumidores 

verdes utilizam às vezes sacolas plásticas em compras de supermercados, 

enquanto 39,9% afirmam que as utilizam.  

Pode-se observar também que, dos consumidores que não se consideram 

verdes, 55,7% utilizam sacolas plásticas nas suas compras. 

No geral, apenas 8,9% dos consumidores não utilizam sacolas plásticas em 

suas compras, considerando ambos os grupos, o que indica que há uso 

exacerbado de sacolas, por consumidores verdes e não verdes. 

Segundo Moysés (2005), um dos principais desafios será educar o consumidor 

acerca dessa troca e apresentar as vantagens em adotar esse novo 

comportamento referente à sacola retornável ao meio ambiente. 

Ainda dentro do âmbito de sacolas plásticas, foi dado um estímulo para analisar 

a possível mudança de comportamento em relação a esse uso exacerbado de 

sacolas, testando a hipótese - H1: Há probabilidade do consumidor reduzir 

a aquisição de sacolas plásticas caso as mesmas sejam cobradas. Como 

se pode verificar na tabela 10, a seguir: 

Tabela 10: Atitude em relação a sacolas plásticas 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL 

Em 2019, a Comissão do Meio Ambiente 

aprovou um projeto de lei que pode proibir 

a utilização de canudos e sacolas de 

plástico. A ideia causou discussão em 

diversas regiões do Brasil, pois há um 

público que defenda a utilização das 

mesmas. Como solução para o uso 

indevido, as sacolas poderiam ser cobradas 

por unidade no momento de compra, 

freando assim o consumo em excesso. 

  

Diante desta situação, qual atitude você 

teria em relação às sacolas plásticas? 

Pagaria por todas as 
sacolas que precisasse 

2,3% 2,8% 2,4% 

Pagaria, mas em 
quantidade menor 

3,9% 5,7% 4,3% 

Levaria sacolas 
reutilizáveis 

66,7% 44,3% 61,9% 

Transportar as compras 
em caixas 

27,1% 47,2% 31,4% 
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Qui-quadrado de Pearson = 18,040 

p<0,001 

    

Fonte: As Autoras (2020) 

O teste de hipótese apresentado pelo teste qui-quadrado que também foi 

significativo, ou seja, abaixo de P< 0,05. 

Respondendo a esse estímulo, se pode notar na tabela 10 (Qui-quadrado de 

Pearson = 18,040, p<0,001) que os consumidores verdes, com 66,7%, optaram 

por utilizar sacolas reutilizáveis, trocando assim a utilização das sacolas 

plásticas por uma opção ecoeficiente, sendo o item mais escolhido por esse 

consumidor. Observa-se, também, que, dos consumidores não verdes, 47,2% 

deles trocariam a sacola por caixas de papelão para o transporte das suas 

mercadorias, itens já existentes em mercados convencionais, o que mostra que 

consumidores verdes optam por item relacionado à variável: reutilização. 

Três fatores podem influenciar o envolvimento: o primeiro é o sistema de 

valores do indivíduo; o segundo são os estímulos que o indivíduo recebe; o 

terceiro fator é a situação da ocasião de compra ou uso de um objeto 

(ZAICHKOWSKY, 1986). Diante disso, a situação da ocasião de compra foi a 

cobrança de sacolas plásticas dadas em supermercados, para identificarmos 

qual  a reação dos dois grupos de consumidores ao estímulo de mudança de 

hábito. 

Segundo Lee e Holden (1999), quando o indivíduo tem uma atitude positiva 

acerca do ambiente, ele provavelmente será mais suscetível de realizar uma 

série de comportamentos ambientalmente corretos. 

A última questão da etapa de conhecimento foi para verificar se há uma 

percepção positiva a respeito da utilização de sacos de lixo em troca de sacolas 

plásticas para a inserção de resíduos. Testou-se, então, a hipótese H4 O 

consumidor está disposto a trocar a utilização de sacolas plásticas por 

sacos de lixo? 
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Gráfico 2: Troca de sacolas plásticas por sacos de lixo 

Fonte: As autoras (2020). 

Sendo assim, a fim de esclarecer a H4, o gráfico 2 mostra que 84,5% dos 

consumidores verdes estão dispostos a trocar, e dos consumidores que não se 

consideram verdes 84,9% estão dispostos a essa troca, com uma percentagem 

pequena, de 0,8%, de consumidores verdes que não trocariam a sacola 

plástica. Com diferença de 2,0 pontos porcentuais acima, consumidores não 

verdes não fariam essa troca, e 14,7% dos consumidores verdes pensariam 

em trocar a sacola plástica. De acordo com Sachs (2002), é preciso conhecer 

os impactos ambientais negativos, e de forma voluntária e individual fazer as 

mudanças necessárias para diminuir os impactos futuros. 

Porém, o teste qui-quadrado apresentou uma significância de P>0,05 (Qui-

quadrado de Pearson = 3,248ª, p=0,197), e não apresentou uma significância 

entre as variáveis testadas, ou seja, as variáveis são independentes entre si. 

4.3.3.2 Disponibilidade 

 Neste tópico, busca-se investigar questões ligadas ao consumo consciente, 

com o intuito de receber influências externas, conselhos, novas ideias, e assim por 

diante. 
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I. Produtos Naturais/Orgânicos 

 “O verdadeiro papel das marcas vai muito além de identificar e diferenciar a 

oferta de produtos no mercado, mas principalmente de criar a referência para 

a decisão dos consumidores e determinar a preferência pelo produto.” 

(SERRALVO, 2009, p. 93) É importante compreender as preferências do 

consumidor sobre o produto. Analisa-se, neste tópico, respostas referentes a 

produtos feitos com ingredientes naturais, para apresentar resposta à hipótese 

- H2: O consumidor tem receio de comprar produtos naturais, por não ser 

de uma marca conhecida ou não conhecer a procedência. Como se pode 

verificar através do resultado descrito na tabela 11: 

Tabela 11: Características importantes do produto no momento de compra de produtos naturais 

  CONSUMIDOR VERDE                        

  SIM NÃO TOTAL sig 

Hoje existem diversos produtos feitos 

com ingredientes naturais, orgânicos e 

sustentáveis, os quais não têm a 

utilização de aditivos químicos ou outras 

substâncias tóxicas em sua 

composição. 

Quais motivos você julga ser importante 

para a compra deste tipo de produto? 

Composição do produto 57,5% 45,3% 54,9% 0,025 

Aparência do produto 11,1% 12,3% 11,3% 0,734 

Ter selos que comprovem a 
procedência 

50,3% 41,5% 48,4% 0,110 

Conhecer a marca fabricante 15,2% 20,8% 16,4% 0,172 

Não me atrai um produto com 
ingredientes naturais 

2,3% 5,7% 3,0% 0,076 

Fonte: As autoras (2020). 

Quanto maior o envolvimento do consumidor com uma informação ou produto, 

maior será sua capacidade para percebê-lo e lembrá-lo, devido a sua maior 

atenção às informações relativas a esse objeto (SOLOMON, 2011). 

Na análise da tabela 11, pode-se verificar que apenas a composição do produto 

obteve uma significância no teste qui-quadrado, sendo também a com maior 



93 
 

porcentagem, assim demonstrando ser a característica mais importante na 

hora de adquirir um produto com ingredientes naturais. Ter selos que 

comprovem a procedência do produto obteve uma significância marginal, ou 

seja, ela é importante no processo de compra, porém não é o fator primordial 

procurado.  

II. Produtos vendidos a granel 

Foi explicitado no presente trabalho o contexto que envolve produtos a granel, 

que são alimentos frescos, que o consumidor pode comprar apenas na 

quantidade que vai consumir, o que, segundo Muniz (2019), evita desperdícios 

e reduz custos. O resultado é a aquisição de um alimento natural, saudável e 

sustentável. Foram avaliadas, na percepção do consumidor curitibano, quais 

as vantagens consideradas na compra a granel, conforme descrito na tabela 

12: 

Tabela 12: Vantagens da compra a granel 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL sig 

A cultura de compras por peso é uma 

tendência que está sendo difundida 

globalmente. O mercado de vendas a 

granel é um novo modelo de negócios 

que está crescendo em diversas regiões, 

principalmente no Sul do país.  

  

Na sua opinião, quais as principais 

vantagens em comprar produtos a granel? 

 

Escolher a quantidade 
necessária 

58,5% 63,2% 59,5% 0,382 

Preço mais baixos que os 
industrializados 

39,9% 44,3% 40,9% 0,415 

Redução das embalagens 38,1% 32,1% 36,85 0,251 

Lavar suas próprias 
embalagens reutilizáveis 

19,1% 9,4% 17,0% 0,019 

Não me atrai compra de 
produtos a granel 

2,6% 3,8% 2,8% 0,511 

Fonte: As autoras (2020). 

Mais especificamente, identifica-se que a percepção de valor nas opções 

ecologicamente corretas recebe maior importância de consumidores 

envolvidos com o consumo verde (KOLLER; FLOH; ZAUNER, 2011). 

Analisando a tabela 12, podemos ver uma diferença significativa entre os dois 
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grupos, representando então que levar as suas próprias embalagens 

reutilizáveis é a principal vantagem na compra a granel, para 19,1% de 

respondentes que se consideram verdes e 9,4% que não se consideram 

consumidores verdes. Podemos verificar também que, por mais que não 

significativo, com P> 0,05, escolher a quantidade necessária foi a opção mais 

marcada pelos respondentes, sendo 58,5% consumidores verdes e 63,2% 

consumidores não verdes.    

III. Preferência de compra 

Outro ponto levantado na pesquisa, sobre os produtos sustentáveis 

analisados, foi sobre quais fatores têm importância no momento de adquirir 

produtos sustentáveis. Como mostra a tabela 13, obteve-se como resposta na 

análise de comparação entre grupos com significância menor que p=0,05, que 

os consumidores verdes e não verdes estão dispostos a comprar de produtores 

locais, sendo respectivamente 64,7% e 47,2%, com significância marginal, os 

que estão dispostos a comprar de marcas conhecidas e opções com refil, 

podendo-se perceber que os consumidores não verdes tendem a optar por 

marcas mais conhecidas, onde 24,5% representa este grupo. 

Já as opções com refil tendem a ser mais escolhidas pelos consumidores 

verdes. Segundo Sachs (2002), compras a granel são uma opção de consumo 

sustentável em ascensão, devido aos benefícios que oferece, tanto para os 

seres humanos quanto para o meio ambiente. 

Tabela 13: Fatores relevantes no processo de compra de produtos Zero Waste 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL sig 

Referente às questões que você acabou 

de responder, sobre produtos feitos com 

ingredientes naturais e produtos a granel, 

o diferencial de ambos é o princípio 

sustentável. 

  

De marcas conhecidas 16,8% 24,5% 18,4% 0,067 

De produtores locais 64,7% 47,2% 60,9% 0,001 

Opções mais baratas 43,3% 49,1% 44,5% 0,260 
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Sobre estes produtos, você estaria 

disposto a comprar: 

 

Opções de refil 30,2% 21,7% 28,3% 0,087 

Não compraria 1,5% 1,9% 1,6% 0,806 

Fonte: As autoras (2020). 

IV. Sensibilidade de compra  para Eco-produtos 

Como mostra a tabela 14, outro quesito foi analisado em complemento ao 

ponto analisado acima. Houve a inserção de itens que os consumidores estão 

dispostos a trocar no seu dia a dia, visando à redução de lixo, com consequente 

mudança nos impactos ambientais. No cruzamento dos dados pelo teste qui-

quadrado, foram obtidos com significância dois itens, sendo eles o 

xampu/condicionador em barra, com percentagens de 41,8% e 27,4% para 

consumidores verdes e consumidores não verdes respectivamente, e 

absorventes de tecido, sendo 24,7% para consumidores verdes e 14,2% para 

consumidores que não se consideram verdes; sacos reutilizáveis foi o item que 

obteve maior porcentagem, sendo 57% para consumidores verdes e 61,3% 

para não verdes, porém, a sua significância entre grupos é marginal. Segundo 

Rosa (2019), à medida que o tempo passa só vêm aumentando inúmeras 

variedades de produtos que são ofertados ao consumidor em mercados a 

granel, confirmando evidências de que consumidores mais envolvidos com a 

sustentabilidade ecológica apresentam valores percebidos mais positivos e 

maior lealdade a produtos ecologicamente corretos (PICKETT-BAKER; OZAKI, 

2008; CHOI; NG, 2011; KOLLER; FLOH; ZAUNER, 2011) 

Tabela 14: Itens que os consumidores estão dispostos a utilizar 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL sig 

Para obtermos, a longo prazo, uma 

compensação ambiental em nosso 

planeta é necessário que haja mudanças 

no nosso cotidiano atual, a redução de 

resíduos gerados é um ponto importante 

para isso. 

Escova de dente de bambu 

16,8% 24,5% 18,4% 0,753 

Coador de café de aço 47,7% 50% 48,2% 0,672 
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Quais destes utensílios domésticos você 

estaria disposto a comprar em um 

supermercado com princípios 

sustentáveis com a intenção da redução 

de lixo? 

 

Canudo reutilizável 57% 61,3% 57,9% 0,420 

Sacos reutilizáveis 72,4% 63,2% 70,4 0,065 

Xampu/condicionador em 
barra 

41,8% 27,4% 38,7% 0,020 

Absorvente de tecido 24,7% 14,2% 22,5% 0,021 

Esponja natural 60,6% 56,6% 59,7% 0,461 

Copo/garrafa de silicone 54,6% 51,9% 54% 0,614 

Não possuo interesse em 
produtos sustentáveis 

1,3% 2,8% 1,6% 0,265 

Outros 7,7% 3,8% 6,9% 0,154 

 

    

Fonte: As autoras (2020). 

Nesta questão, foi aplicada também uma caixa de texto, mencionada como 

outros, onde sua significância entre os grupos não foi importante, porém outras 

opções foram mencionadas pelos respondentes, tais como: coletores 

menstruais, calcinhas absorventes, fraldas infantis ecológicas reutilizáveis, 

produtos de limpezas biodegradável, coador de voal e telha ecológica, 

menções essas feitas, em sua maioria, pelos respondentes consumidores 

verdes, e que podem ser utilizadas como insights, por ocasião da 

implementação de um novo produto no seu mix.  

V. Embalagem  

Foi aplicada, no questionário, uma questão por meio do mapa de calor, que 

teve por fim investigar qual informação da embalagem convencional, hoje 

predominante no mercado, o respondente julga mais importante visualizar 

primordialmente no momento e compra. Essa técnica consiste em uma 

representação gráfica que apresenta as zonas clicadas pelo entrevistado, 

representadas por cores, onde quanto mais vermelho maior quantidade de 
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clique, e quanto mais azul menor quantidade de clique. As imagens abaixo 

demonstram os resultados obtidos. 

(1) Nome do produto 

(2) Validade 

(3) Informações nutricionais 

(4) Fabricante 

(5) Peso 

(6) Código de barras 

(7) Ingredientes 

(8) Descrição do produto 

(9) Modo de consumo 

(10) Personagem 

(11) Certificação 

Fonte: As Autoras (2020). 

A seguir, os resultados obtidos através dos respondentes: 

Figura 16: Imagem utilizada no Mapa de Calor 
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Figura 17: Mapa de calor dos consumidores verdes 

 

Fonte: As autoras (2020). 

Figura 18: Mapa de calor dos consumidores não verdes 

 

Fonte: As autoras (2020). 

Diante das imagens, pode-se concluir que, para o grupo que se considera 

verde, a informação mais importante nas embalagens convencionais hoje 

utilizadas é sobre os ingredientes. Já para os consumidores que não se 
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consideram verdes, a informação mais importante na embalagem é a marca 

do fabricante, e logo em seguida vem os ingredientes.  

Assim, analisando em conjunto os dois grupos, podemos ver que para 

consumidores que não possuem hábitos sustentáveis a marca é o fator 

predominante na hora da compra do produto, já para consumidores com 

hábitos sustentáveis a informação dos ingredientes é a predominante, 

deixando de lado o fator marca, que foi o item que obteve menor quantidade 

de clique. Outro fator relevante a ser mencionado é que em ambos os grupos 

a validade é um fator com pouca prioridade na hora da compra. Outro fator 

importante para o grupo de consumidores verdes são as informações 

nutricionais, que foi o fator que apresentou uma sensibilidade maior na figura 

17, acima, se comparados aos consumidores não verdes, cuja sensibilidade foi 

baixa. 

Contudo, indivíduos com nível de consciência  ambiental elevado tendem a 

tomar decisões levando em consideração o impacto ambiental de suas 

posturas e ações (BEDANTE E SLONGO, 2004). Dessa forma, quanto maior 

o nível da consciência dos consumidores quanto aos riscos existentes em 

função da ausência de cuidados ambientais na prática das empresas, mais 

forte será a sua disposição em tolerar os custos necessários para essa justiça 

ser implementada e para haver uma redução dos impactos previstos 

anteriormente (OYEWOLE, 2001). 

VI. Visualização do produto 

Outra hipótese testada no questionário foi relacionada à visualização do 

produto - H4 O consumidor se sente satisfeito em adquirir produtos com 

princípios sustentáveis. Foi avaliado se o consumidor, ao visualizar 

diretamente o produto, em vez de uma imagem contida na embalagem, se 

sente atraído. Também aqui foi utilizado o teste qui-quadrado entre grupos. 
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Gráfico 3: Ver o produto diretamente atrai o consumidor. 

 

Descobriu-se que, conforme o gráfico 3, com significância marginal de P=0,06, 

qui-quadrado de Pearson= 7,533ª, para 92% dos consumidores que se 

consideram verdes e 83% dos consumidores que não se consideram verdes, 

olhar o produto diretamente os deixa mais atraídos, já 8% dos consumidores 

verdes e 17% dos consumidores não verdes não se sentem atraídos ao olhar 

diretamente a mercadoria.  

4.3.3.3 Acessibilidade 

Esta etapa da pesquisa tem como objetivo compreender as qualidades 

apontadas na variável: praticidade. Acessibilidade é uma facilidade na aproximação, 

tratamento ou aquisição de algo. Daqui, retiram-se fatores importantes e significativos 

para utilizar nas recomendações estratégicas para a empresa analisada. 

I. Interesse de compra        

Esta seção destaca os fatores que levam o consumidor a dar preferência a um 

estabelecimento com princípios Zero Waste. Os dados levantados estão 

apresentados na tabela 15: 
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Tabela 15: Fatores que levam o consumidor comprar em um mercado Zero Waste 

  CONSUMIDOR VERDE  

  SIM NÃO TOTAL sig 

Suponhamos que um supermercado sem 

embalagens inaugurou em Curitiba, com 

princípios sustentáveis e focado em 

disseminar a cultura Zero Waste (redução 

de lixo) na cidade. 

O que te faria comprar nesse mercado? 

Preço acessível 72,2% 79,2% 73,7% 0,142 

Layout da loja 8,5% 18,9% 10,7% 0,002 

Localização 45,4% 54,7% 47,4% 0,087 

Variedade de produto 58,8% 61,3% 59,3% 0,635 

Ter lanchonete dentro do 
mercado 

1,8% 2,8% 2,0% 0,506 

Princípios sustentáveis  59,8% 38,7% 55,3% 0,001 

Não possuo interesse em 
comprar neste mercado 

0,3% 2,8% 0,8% 0,009 

Fonte: As autoras (2020) 

No teste realizado para comparar os grupos, obtivemos que os princípios 

sustentáveis que o mercado irá ter é o fator principal com significância entre 

ambos os grupos. Com significância também foi notado que 0,3% dos 

consumidores que se consideram verdes e 2,8% de que não se considera 

verdes não comprariam nesse modelo de mercado. Com uma percentagem 

menor, sendo 8,5% para consumidores verdes e 18,9% para consumidores 

não verdes, o layout da loja apareceu com significância entre os grupos, ou 

seja, o layout é relevante para esses consumidores. A localização apareceu 

com uma significância marginal entre os grupos, assim ela pode ou não ser um 

fator importante na decisão de comprar nesse modelo de mercado. É notável 

que o preço acessível é um fator importante nesse processo, para  72,2% dos 

consumidores que se consideram verdes e 79,2% dos que não se consideram 

verdes, porém sem significância no teste qui-quadrado.  
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Diante disso, tanto para consumidores que não são ambientalmente 

conscientes, quanto para menos envolvidos com tais produtos, o valor 

ecológico é importante somente se considerado o impacto econômico (valor 

cognitivo). E para consumidores já conscientizados, a proposta de valor 

encontra-se como fator importante. 

II. Iniciativa para mudanças 

Após apresentar uma breve explicação sobre o que é consumo responsável, 

foi questionado aos respondentes se estariam dispostos a ter atitudes 

sustentáveis, testando-se a hipótese - H3 Há uma tendência de disposição 

para o consumidor alterar seu modo de compra de forma a reduzir o 

impacto ambiental. E como mostra o gráfico 4, com teste qui-quadrado de 

Pearson = 18,328 p<0,001, mostrou que há significância entre a comparação 

dos dois grupos, assim podemos ver que 91,5% dos consumidores verdes e 

76,4% dos consumidores que não se consideram verdes estão dispostos a ter 

atitudes sustentáveis, confirmando que há uma disposição para mudanças 

positivas a práticas ecologicamente corretas. Outros 22,6% de consumidores 

não verdes e 8,2% de consumidores verdes pensariam em trocar de atitude, já 

uma margem bem pequena dos respondentes, 0,3% e 0,9%, sendo 

respectivamente consumidores verdes e consumidores não verdes, não estão 

dispostos a mudar de atitude para realizar em seu cotidiano práticas 

sustentáveis. Segundo a Abras (2019), em um estudo realizado pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 97% dos brasileiros encontram dificuldades 

para aderir a práticas sustentáveis. 
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Gráfico 4: Disposto a ter atitudes sustentáveis. 

 

Fonte: As autoras (2020). 

III. Compras online 

Nesta seção, foi avaliado se o consumidor realiza compras online de 

supermercado, e como detalha a tabela 16 foi comprovado que existe essa 

modalidade de compra para esse setor, onde 41,2% dos consumidores verdes 

realizam “às vezes”, em contrapartida 31,1% dos consumidores não verdes 

não possuem interesse nessa modalidade de compra. Segundo o teste qui-

quadrado, não há uma significância entre os grupos.  

 

Tabela 16: Compra online de produtos naturais 

  CONSUMIDOR VERDE 

  SIM NÃO TOTAL 

Consumo responsável significa adquirir 

produtos eticamente corretos, ou seja, 

cuja elaboração não envolva a exploração 

de seres humanos, animais e não 

provoque danos ao meio ambiente. Isto 

Sempre realizo 

6,2% 5,7% 6,1% 

Sim, às vezes 41,2% 32,1% 39,3% 
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pode ser feito através de diversas 

maneiras. 

Você estaria disposto a ter atitudes 

sustentáveis? 

Não realizo, e tenho 
interesse 

31,7% 31,1% 31,6% 

Não realizo, e não tenho 
interesse 

20,9% 31,1% 23,1% 

Qui-quadrado de Pearson = 5,620 

p=0,132  

   

Fonte: As autoras (2020). 

 Receptividade 

E, por fim, a última análise no questionário aplicado foi para descobrir quanto 

o consumidor está disposto a alterar seu modo de compra para reduzir o 

impacto ambiental. Como mostra a análise de frequência na tabela 17 e 

histogramas abaixo, com desvio padrão de 2,222 e média de 8,21, 44,9% dos 

respondentes, equivalentes a 222 respostas, disseram que sim, trocariam de 

modo de compra. Isso quer dizer que aproximadamente 50% dos respondentes 

estão dispostos a mudar de hábito de consumo para ajudar a reduzir os 

impactos ambientais atualmente causados pelo consumismo. Segundo a 

Abras (2019), os principais entraves para a mudança de hábito são o alto preço 

dos produtos orgânicos e os obstáculos para fazer a reciclagem. 

 

Tabela 17: Disposição de consumir em um mercado sem embalagens 

  Frequência Porcentagem porcentagem 
acumulativa 

Qual a probabilidade de você 

comprar em um supermercado 

sem embalagem? 

0 6 

1,2 1,2 

1 3 0,6 1,8 

2 6 1,2 3,0 

3 5 1,0 4,0 

4 8 1,6 5,7 

5 44 8,9 14,6 
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6 19 3,8 18,4 

7 52 10,5 28,9 

8 85 17,2 46,2 

9 44 8,9 55,1 

10 222 44,9 100 

 TOTAL 494 100  

Fonte: As autoras (2020) 

 Após salientar a importância do consumo consciente através das demais 

perguntas, descrever a sensibilidade do consumidor para produtos 

ecologicamente corretos e retratar comportamento de consumo no momento 

de decisão de compra, esta etapa serviu para avaliar o grau de aceitação de 

um supermercado na cidade, respondendo assim o tema do objeto de estudo. 

A seguir, apresentam-se os histogramas do resultado obtido por grupo: 

. 
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Figura 19: Histograma de probabilidade de compra de consumidores verdes 

 

 

Figura 20: Histograma de probabilidade de compra e consumidores não verdes 

 

 



107 
 

 Como mostrado nos histogramas acima, separados por grupos adotados para 

a realização deste projeto, podemos verificar que, com média 8,38 e desvio 

padrão de 2,15, há probabilidade de consumidores verdes consumirem em um 

mercado sem embalagem, o mesmo podemos concluir dos consumidores que 

não possuem hábitos sustentáveis, que com uma média de 7,6 e desvio padrão 

de 2,381, também estão dispostos a consumir em um mercado sem 

embalagem. Conclui-se, dessa forma, que há aceitação por parte do público 

curitibano em realizar compras em um supermercado com iniciativas Zero 

Waste, porém há grupos que não possuem aceitação, como pode-se perceber 

nos picos de elevação menores. 
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5. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Uma estratégia pode ser concebida como a seqüência temporal de decisões, 

ou, alternativamente, como o processo que envolve um conjunto de ações voltadas 

para mover a empresa em direção ao cumprimento de suas metas de curto prazo e 

seus objetivos de longo prazo (HARRISON, 2005). Com base na análise realizada 

através dos dados secundários, levantados sobre aspectos internos e externos do 

cenário em que o objeto de estudo está inserido, bem como no levantamento de dados 

primários gerados nas fases exploratória e conclusiva, é possível identificar diversas 

variáveis geradoras de impacto no planejamento do negócio, bem como apontar 

oportunidades que podem ser exploradas na tomada de decisões e traçar 

direcionamentos para formulação de planos de ação estratégicos.  

Uma administração de marketing bem sucedida requer, portanto, 

determinadas capacidades, como entender, criar, entregar e manter o valor para o 

cliente. Um plano de marketing é o instrumento primordial para direcionar e coordenar 

esforços estratégicos e táticos, gerando assim novas oportunidades de crescimento 

(KOTLER, 2013). 

Como recomendações mercadológicas, o presente estudo propõe a criação de 

dois planos de ação que devem ser implementados simultaneamente, a fim de que, 

em conjunto, sejam capazes de entregar resultados de curto, médio e longo prazo. As 

ações devem ser direcionadas estrategicamente para atingir dois grupos de 

consumidores distintos: consumidores verdes e consumidores comuns. Os dados 

resultantes da pesquisa conclusiva apontaram comportamentos diferentes em cada 

grupo e, por essa razão, sugere-se que cada ação seja planejada de acordo com as 

especificidades de cada grupo, para que assim seja possível atingir com maior 

precisão os objetivos gerais definidos. 

A primeira recomendação sugere a realização de um reposicionamento em 

vários níveis da empresa Villa Granel, para adequação dos esforços de marketing, 

orientados para um modelo de negócios alinhado com a tendência de consumo zero 

waste. A segunda recomendação propõe a implementação de uma ação promocional 

fundamentada no marketing social. Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de um 
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planejamento de comunicação integrada, com o intuito de educar a população a 

respeito dos impactos causados no meio ambiente, devido aos hábitos de consumo e 

descarte de embalagens de forma incorreta. A ação deve provocar um impacto 

positivo na cultura de compra já existente. 

5.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

Com a implementação das recomendações propostas, pretende-se educar os 

consumidores de Curitiba acerca de hábitos de compra mais sustentáveis e 

desenvolver uma conscientização maior do seu papel na redução dos impactos 

ambientais, causados pelo excesso de descarte de embalagens, com base nos 

seguintes objetivos gerais: 

● Reduzir o consumo de embalagens através da compra de produtos a granel; 

● Estimular o consumidor a utilizar embalagens retornáveis; 

● Promover uma redução significativa na utilização de sacolas plásticas no 

comércio supermercadista; 

● Incentivar a separação das embalagens após o consumo dos produtos e 

encaminhamento correto para reciclagem. 

 Para que seja possível atingir os objetivos descritos, será necessário 

desenvolver um planejamento de comunicação integrada, denominado mix de 

promoção, que segundo Kotler (1998, p. 318) “consiste na combinação específica de 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas e venda pessoal que a empresa 

utiliza para perseguir seus objetivos de propaganda e marketing”.  

 De acordo com definição de Kotler (1998), sugere-se seguir as quatro 

principais ferramentas promocionais definidas, conforme segue: 

● Propaganda: ações de educação ambiental veiculadas nas plataformas digitais 

e também nos canais físicos; 

● Venda pessoal: especialização da força de vendas para todos os canais de 

distribuição;  
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● Promoção de vendas: abordagem, impulsionamento e campanha com troca de 

brindes; 

● Relações públicas: parcerias com formadores de opinião. 

5.2 PLANO DE AÇÃO  

“Para aumentar as chances de sucesso de uma campanha de comunicação 

de marketing, o profissional de marketing deve tentar aumentar a probabilidade de 

cada etapa se concretizar” (KOTLER, 2013, p. 517). Com o intuito de otimizar o 

processo de implementação e monitoramento das ações propostas no plano de ação, 

elegeu-se a escolha do método 5W2H como ferramenta de planejamento, pois 

segundo  Behr et al. (2008, p. 39), é "uma maneira para estruturarmos o pensamento 

de uma forma bem organizada e materializada antes de implantarmos alguma solução 

no negócio”. Sua denominação provém da utilização de sete palavras apresentadas 

em inglês, conforme segue:  

1. What (o que, qual); 

2. Where (onde);  

3. Who (quem);  

4. Why (porque, para que); 

5. When (quando); 

6. How (como); 

7. How Much (quanto, custo).  

Trata-se de uma ferramenta extremamente utilizada, principalmente em 

processos de gestão de projetos, por apresentar uma metodologia de fácil aplicação 

e compreensão, sendo necessário responder às sete questões propostas, garantindo 

que todos os aspectos fundamentais de um planejamento sejam considerados na 

tomada de decisões, para orientar a criação de ações que deverão ser 

implementadas, bem como facilitar o acompanhamento das metas estabelecidas na 

definição dos objetivos principal e secundários.  

Desta forma, após uma investigação minuciosa realizada no dados primários 

e secundários levantados, considerando também os diversos aspectos apurados na 
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matriz SWOT e análise PESTEL, definem-se as etapas do plano de ação 

recomendado, através da ferramenta 5W2H, devido à sua capacidade de eficácia 

diante da necessidade de se implementar várias decisões simultâneas e relacionadas 

entre si. 

 

5.2.1 Ação Villa Granel 

What – O que será feito (etapas) 

Os resultados obtidos no estudo dos dados secundários levantados apontam 

a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico, que deve contemplar o 

reposicionamento da marca, bem como o desenvolvimento e implementação de ações 

promocionais, além de promover uma alteração significativa no mix de marketing da 

loja. As ações devem ser desenvolvidas de forma conjunta, conforme as etapas a 

seguir: 

● Etapa 1 - Reposicionamento da marca; 

● Etapa 2 - Reformulação do mix de marketing; 

● Etapa 3 - Ações Promocionais Villa Granel; 

Why – Por que será feito (justificativa) 

O objetivo principal das ações é reposicionar a marca com foco no brand 

awareness16, para fortalecer a personalidade da marca e criar associações corretas 

com o público-alvo, de forma que todos os seus atributos sejam reconhecidos como 

referência no mercado em que atua. Os objetivos secundários devem atingir os 

seguintes resultados: 

1. Gerar maior engajamento do público potencial em causas sustentáveis; 

2. Fomentar práticas de consumo alinhadas com o movimento zero waste; 

 
16 Brand Awareness é uma métrica que mede o quanto e como uma marca é reconhecida pelos 

consumidores. 
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3. Promover conhecimento de marca para o público-alvo; 

4. Construir relacionamento com o cliente através da comunicação; 

5. Promover maior visibilidade da marca através de ação promocional; 

6. Gerar engajamento com o público-alvo; 

7. Promover incremento no ticket médio da loja; 

8. Incentivar vendas através de plataformas online;  

9. Gerar fidelização dos clientes através do sortimento. 

Where – Onde será feito (local) 

● Canais off-line: Pontos de venda das lojas físicas e atendimento de 

telemarketing; 

● Canais online: Website da empresa, WhatsApp, Facebook, Instagram, 

YouTube.  

When – Quando será feito (previsão de tempo)  

1. Reposicionamento da marca: 30 dias; 

2. Reformulação do mix de marketing: 

● Produto: 06 meses; 

● Preço: definir política de precificação e markup: 30 dias; 

● Praça: 06 meses; 

● Promoção: 06 meses; 

3. Publicação das novas diretrizes: 60 dias; 

4. Reformulação das mídias digitais: 90 dias; 

5. Desenvolvimento da mecânica das ações promocionais: 30 dias; 

6. Implementação das ações promocionais: 60 dias; 

7. Período das ações: 06 meses; 

8. Apuração de resultados mensal: À partir do 2º mês de implementação; 

9. Relatórios com geração de resultados e dados quantitativos referentes à 

implementação das recomendações para fins comparativos: Prévia após 06 

meses de implementação e relatório final após 12 meses. 
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Who – Por quem será feito (responsabilidade) 

Todo o processo de desenvolvimento, implementação e acompanhamento, 

bem como a apuração dos resultados, deverá ser de responsabilidade de uma 

agência de marketing e publicidade, ficando a cargo da gestão administrativa e 

comercial da empresa o acompanhamento e a tomada de decisão final em todas as 

etapas. 

How – Como será feito (método) 

“O posicionamento é apenas um passo para o marketing eficaz” (KOTLER, 

2005, p.54). De acordo com o autor, “a empresa escolhe segmentos-alvo para os 

quais possa proporcionar uma oferta superior” e ainda complementa que “o 

posicionamento é o passo seguinte em que a empresa comunica o que ela oferece 

aos segmentos de mercado-alvo”, ou seja, antes de definir um posicionamento, 

sugere-se realizar a segmentação do mercado que se pretende atingir, ou seja, 

consumidores que possuem hábitos de consumo sustentáveis, caracterizados como 

consumidor verde. Em seguida, deve elaborar um novo posicionamento, com 

direções claras, que seja capaz de transferir os valores da marca para seu público-

alvo e demonstrar seus diferenciais, além de gerar engajamento e fidelização.  

A percepção do cliente deve ser impactada com uma nova experiência de 

compra, com foco em sustentabilidade, praticidade e diferenciação, estimulando a 

lembrança da marca como referência em sustentabilidade na cidade de Curitiba e 

região metropolitana. Para facilitar essa comunicação, sugere-se a criação da 

inspiração da marca para gerar encantamento com a proposta de valor pretendida. A 

inspiração deve ser transmitida através de um storytelling17 dinâmico, com apelo 

sustentável, um vídeo institucional em forma de manifesto, e um slogan criativo capaz 

de criar associações positivas na mente do público-alvo. A Inspiração deve ser 

publicada nas plataformas digitais e utilizada para fortalecer o brand awareness. 

 
17 Storytelling é a habilidade de contar histórias utilizando enredo elaborado, narrativa envolvente, e 

recursos audiovisuais. 
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 A missão e os valores já existentes da marca devem ser alterados para uma 

versão mais alinhada com o novo posicionamento assumido. A definição da visão 

deve ser clara, capaz de direcionar os esforços de marketing e tornar a marca 

reconhecida no varejo de Curitiba, como uma referência no segmento de mercados 

sem embalagens. Essa reformulação apresenta-se como uma estratégia 

extremamente importante, pois “a definição clara da missão age como uma mão 

invisível guiando as pessoas dentro da organização a fim de que elas possam 

trabalhar no sentido de atingir os objetivos totais da organização” (KOTLER, 1998, 

p.25). A declaração das diretrizes deve ser publicada nas plataformas digitais e 

utilizada para fortalecer o brand awareness. 

 

Depois que a empresa decide sua estratégia de posicionamento, ela está apta a 

começar a planejar os detalhes do mix de marketing, ou composto de marketing. 

definimos mix de marketing como o grupo de variáveis controláveis de marketing que 

a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. O mix de 

marketing consiste em todas as ações da empresa com a intenção de influenciar a 

demanda do seu produto. As várias possibilidades podem ser reunidas em quatro 

grupos de variáveis, conhecidos como os quatro Ps: produto, preço, praça e 

promoção (KOTLER, 1998, p. 31). 

 

O mix de marketing deve ser reformulado para que o novo posicionamento seja 

desenvolvido de forma tangível e entregue maior valor percebido em sua proposta.  

No próximo tópico, segue as alterações recomendadas para os quatro Ps. 

 

Produto 

  Segundo Kotler (1998, p. 31) “produto é a combinação de bens e serviços que 

a empresa oferece ao mercado-alvo” e para que o sortimento de produtos oferecidos 

pela marca, esteja de acordo com seu novo posicionamento, deve ser alterado o seu 

portfólio, ajustando o foco do negócio para um volume maior de vendas de produtos 

naturais e a granel.  

Ao tomar decisões sobre embalagens, as empresas devem também considerar a 

crescente preocupação com os problemas ambientais ligados a esta dimensão do 

produto, e tomar decisões que atendam tanto aos interesses da sociedade quanto 

aos objetivos imediatos dos consumidores, sem esquecer os seus próprios (KOTLER, 

1998, p. 202). 

 

  De acordo com as orientações de Kotler (1998) as empresas cada vez mais 

deverão sofrer pressões para que assumam a responsabilidade pelos impactos 
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ambientais causados pelo descarte constante das  embalagens dos seus produtos. 

Alinhado à essa realidade, a empresa deve adotar opções de embalagens mais 

sustentáveis do que as atualmente utilizadas, de forma a complementar a proposta 

de valor da marca, além de introduzir no portfólio, produtos com procedência 

controlada através de selos de garantia para orgânicos e naturais.  

Além dessas alterações e ainda segundo o mesmo autor, é de fundamental 

importância que, no caso dos produtos vendidos à granel, as informações nutricionais 

estejam expostas de forma visível e que constem igualmente nas etiquetas de 

pesagem. 

[...] foram exigidos rótulos com preço unitário (declarando o preço por unidade em 

medida padrão), datas claras (declaração do período de validade do produto) e 

indicações nutricionais (declaração do valor nutricional do produto) (KOTLER, 1998, 

p. 204). 

 

 

Preço 

 

De acordo com Brooks (2010, p. 160) “as marcas líderes de mercado 

raramente são de menor preço, e poucos são os exemplos de marcas mais baratas 

que abocanham a maior fatia do mercado”. O fator preço caracteriza uma variável 

importante na segmentação do mercado que se pretende atingir, mas ainda conforme 

menciona o autor, “preço é um dos pontos que os consumidores levam em conta, mas 

não é a questão crucial”, pois o valor de marca representa um peso muito maior na 

decisão de compra. Conforme afirma Kotler (2009, p. 129) “a empresa tem por 

objetivo fabricar um produto ou fazer uma oferta diferente e melhor, de maneira que 

o mercado-alvo o favoreça e até pague um preço superior”. Com base nessas 

premissas, sugere-se manter um sortimento diversificado na loja, com opções de 

produtos de alto valor agregado e opções com preços mais baixos e atrativos, a fim 

de gerar maior atratividade para o público-alvo, que compreende o consumidor verde. 

 

Praça 

 

 No aspecto do ambiente físico, sugere-se a realização de um estudo de 

demanda para apontar o potencial do mercado pretendido, pois “selecionar os 

melhores territórios de venda e distribuir o orçamento de marketing de forma ótima 

por esses territórios é um problema para as empresas, para isso é preciso estimar o 
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potencial de mercado” (KOTLER, 1998, p. 147). Com base no potencial total de 

mercado, compreendido em Curitiba e toda a região metropolitana, ampliar os pontos 

de venda da marca, através da abertura de novas lojas em áreas estratégicas da 

cidade e assim, fortalecer a presença da marca no mercado de atuação. Aponta-se 

ainda a necessidade de ampliar o espaço interno da loja existente, para aumentar o 

sortimento disponível, além de ampliar a área destinada à exposição de produtos 

naturais e de venda a granel, fortalecendo a referência da identidade da marca diante 

do cliente. 

 O ambiente digital deve ser considerado como uma variável de igual ou ainda 

maior importância do que o físico, contemplando esforços para ampliar o alcance de 

vendas através das plataformas on-line, disponíveis para venda. 

 

O ciberespaço prenuncia uma era em que o processo de compra e venda torna-se 

mais automatizado e conveniente. As empresas conectam-se entre si e com os 

clientes em uma rede virtual homogênea. A informação na internet flui pelo planeta 

em um instante e sem custo. As partes vendedoras têm mais facilidade para identificar 

compradores em potencial; e os compradores têm mais facilidade para identificar as 

melhores partes vendedoras e os melhores produtos. O tempo e a distância, que 

representaram grandes custos e barreiras comerciais no passado, encolhem 

imensamente. Os comerciantes que continuarem a vender nas formas antigas 

lentamente desaparecerão de cena (KOTLER, 2009, p. 257). 

 

Recomenda-se intensificar os esforços de vendas nos canais digitais, com o 

intuito de intensificar a presença neste ambiente, aumentar a taxa de conversão e 

seguir a tendência de crescimento na demanda por vendas através de plataformas e-

commerce como website, atendimento via whatsapp, aplicativos de entrega, 

instagram, facebook e plataformas de market place,  

 

Promoção 

 

“Uma marca é uma promessa de valor, ela se torna o conceito organizador 

para todas as atividades da empresa que giram em torno da marca” (KOTLER, 2005, 

p. 65). Portanto, a identidade da marca precisa ser transmitida em todos os materiais 

divulgados, de forma a alinhar e padronizar todos as ferramentas de comunicação. 

Sugere-se o investimento de esforços de marketing na comunicação, para promover 

engajamento nas plataformas digitais e construir relacionamento com o cliente.  



117 
 

O plano de ação propõe ainda nesse âmbito, o desenvolvimento de uma ação 

promocional para impulsionar as vendas e estimular a aceitação e utilização de 

diversas embalagens sustentáveis, como forma de substituir as embalagens 

tradicionais. A mecânica da ação deve consistir na entrega de uma cartela para os 

clientes juntamente com a entrega de selos adesivos, de acordo com o valor de cada 

compra. Os selos devem ser colados na cartela que, ao completar a quantidade total, 

dará direito à troca por diversos brindes para fomentar a ideia de uma rotina 

sustentável, entre eles, saco de algodão reutilizável, canudo de aço reutilizável, copo 

de silicone reutilizável, pote hermético de plástico, pote hermético de vidro, ecobag 

de algodão, produtos e materiais de higiene. O cliente poderá escolher os brindes que 

quiser, de acordo com a pontuação de cada um. Os brindes devem ser colecionáveis 

para estimular o interesse pelas trocas de selos e incentivar a recompra nas lojas. 

 

Figura 21: Modelo de kit para rotina sustentável 

 

Fonte: Site Inspira Verde18 

Fortalecer as parcerias empresariais com produtores locais e desenvolver 

parcerias com digital influencers envolvidos com o movimento zero waste, para 

 
18 Dispoível em: <https://www.inspiraverde.com.br/produtos/kit-rotina-sustentavel-pre-venda/>. Acesso em: 08, 

nov de 2020. 

https://www.inspiraverde.com.br/produtos/kit-rotina-sustentavel-pre-venda/
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fortalecer a comunicação e ampliar o alcance de visibilidade da marca pois, segundo 

Kotler (1998, p. 322) “mensagens transmitidas por fontes com alto grau de 

credibilidade são mais persuasivas”.  

5.2.2 Ação no Varejo tradicional 

What – O que será feito (etapas) 

Com base no resultado das análises realizadas sobre os dados primários 

levantados, compreendeu-se que existe um número muito expressivo de pessoas que 

não realizam a separação do lixo após o consumo dos produtos assim como 

desconhecem a procedência das embalagens e até mesmo dos produtos comprados, 

desconhecem a gravidade dos impactos ambientais causados pelo descarte massivo 

de embalagens de forma incorreta, e desconhecem as práticas adequadas para 

colaborar com a prevenção de acúmulo de lixo nos aterros. Muitas pessoas possuem 

este conhecimento porém, por questões que envolvem praticidade e funcionalidade 

nas suas rotinas, optam por não adotar as práticas sustentáveis. Uma parcela ainda 

menor, tem consciência das questões sustentáveis mencionadas, demonstram uma 

grande preocupação com o tema e adotam diariamente, práticas que colaboram com 

a redução dos impactos ambientais. Para o primeiro e o segundo grupo, é necessário 

desenvolver ações de educação continuada para promover mudança de pensamento 

e comportamento para adoção de práticas mais responsáveis. Para o terceiro grupo, 

é necessário ampliar a oferta de produtos que sejam considerados sustentáveis, bem 

como promover ações que apoiem as práticas já realizadas nos seus hábitos de 

compra e consumo. Para executar todas as recomendações, sugere-se o 

desenvolvimento das seguintes etapas: 

● Etapa 1 - Solicitar implementação do Projeto de Lei 263/201819 em Curitiba 

(proibição de utilização de sacolas e canudos); 

● Etapa 2 - Cobrar pelas sacolas plásticas convencionais 

 
19 Decorrente de Ideia Legislativa do e-Cidadania, proíbe a distribuição de canudos e sacolas plásticas 
em estabelecimentos comerciais, bem como a produção de produtos de higiene pessoal e cosméticos 
esfoliantes, tais como sabão, sabonete e pasta de dente, entre outros, que usam microplásticos como 
componentes. 
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● Etapa 3 - Desenvolver uma campanha de conscientização acerca dos impactos 

causados pela utilização de sacolas de plástico nos supermercados; 

● Etapa 4 - Desenvolver uma ação promocional para incentivar a redução da 

utilização das sacolas plásticas; 

Why – Por que será feito (justificativa) 

O objetivo principal das ações, é promover uma mudança na cultura de 

consumo dos mercados tradicionais. Os objetivos secundários, devem atingir os 

seguintes resultados: 

I. Gerar maior engajamento do público convencional em causas sustentáveis; 

II. Fomentar práticas de consumo alinhadas com o movimento zero waste; 

III. Despertar uma mudança de pensamento e de comportamento para adoção de 

práticas de consumo mais responsáveis; 

IV. Apoiar as práticas sustentáveis já realizadas nos seus hábitos de compra e 

consumo. 

Where – Onde será feito (local) 

I. Canais Off-line: Pontos de venda de supermercados convencionais;   

II. Canais On-line: Canais de comunicação digital das marcas de supermercados.  

When – Quando será feito (previsão de tempo)  

I. Desenvolvimento da mecânica da ação promocional: 30 dias; 

II. Implementação da ação promocional: 60 dias; 

III. Período de duração da ação: 06 meses; 

IV. Apuração de resultados: Mensal, com início partir do 2º mês de 

implementação; 

V. Relatórios com geração de resultados finais e dados quantitativos para fins 

comparativos: Após o encerramento da ação.  
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Who – Por quem será feito (responsabilidade) 

De acordo com Kotler (1998, p. 32) “através da implementação, a empresa 

transforma os planos estratégicos em ações que irão atingir seus objetivos 

estratégicos”. Ainda segundo o mesmo autor, “esses planos são implementados pelo 

pessoal da organização de marketing que trabalha com outras pessoas dentro e fora 

da empresa”. Desta forma, sugere-se que todo o processo de desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento, bem como a apuração dos resultados, 

permaneça sob a responsabilidade de uma agência de marketing e publicidade, 

ficando a cargo da gestão administrativa e comercial dos supermercados, realizar o 

acompanhamento bem como a tomada de decisões em todas as etapas do processo. 

How – Como será feito (método) 

Elaborar uma ação promocional para disseminar a proposta da utilização de 

ecobags como forma sustentável de substituir as sacolas plásticas convencionais do 

supermercado.  

Figura 22: Modelo de ecobag para ação 
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Fonte: Site casa prática Qualitá20 

A mecânica da ação deve consistir na abordagem de demonstradoras na 

entrada e corredores dos supermercados. O cliente poderá realizar a troca de um 

cupom fiscal com um valor mínimo definido, por uma ecobag. A demonstradora 

deverá realizar o cadastro do cliente através de um totem e solicitar que o cliente 

efetue o download de um app educativo, desenvolvido exclusivamente para a 

campanha. Tanto o totem quanto o aplicativo, deverão servir como canal de 

comunicação com o cliente, para divulgar imagens, curiosidades e informações 

importante acerca do tema e da campanha, atuando como uma fonte importante de 

informações que fortaleçam a educação e conscientização sobre o conceito zero 

waste.  

Figura 23: Modelo de um totem sugerido para ação 

 

Fonte: Site sinais digitais do Brasil21 

Os estímulos para a utilização da ecobag devem incentivar a redução da 

utilização das sacolas plásticas comuns. Como suporte a ação desenvolvida nos 

pontos de vendas, sugere-se ainda estabelecer parcerias com digital influencers 

envolvidos com o movimento zero waste, para refletir a proposta da campanha e gerar 

 
20 Disponível em: <https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-

usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1>. Acesso em: 08 nov de 2020. 
 
21  Disponível em: <https://sdbr.com.br/totem-interativo/>. Acesso em: 08 nov, 2020. 

 

https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1
https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1
https://sdbr.com.br/totem-interativo/
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maior engajamento com o tema nas mídias digitais. Os formadores de opinião 

escolhidos deverão receber press kits para realizar a divulgação. 

6. SISTEMAS DE CONTROLE 

A implementação das recomendações propostas envolve objetivos que 

apresentam características intangíveis, pois estão relacionados a valores, hábitos e 

cultura local, o que limita relativamente à utilização de indicadores seguros, capazes  

de avaliar os resultados obtidos a curto e médio prazo.   

Um produto radicalmente novo requer um processo de testar e aprender desde o 

momento em que é concebido e certamente desde o momento em que é introduzido 

no mercado. As vendas ou rejeições iniciais apresentam uma oportunidade de 

aprender e ajustar a oferta ou as comunicações ou o preço” (KOTLER, 2005, p. 59). 

A definição de métricas específicas para cada ação deve validar os resultados 

obtidos através das implementações, bem como, manter as informações necessárias 

para a tomada de decisões durante o processo, principalmente para realizar alteração 

devido a baixa ou nula aceitação das ações. Ainda de acordo com o autor citado 

acima: “a maioria dos profissionais de marketing usa com regularidade informações 

internas e relatórios, emitidos especialmente para tomada de decisões sobre 

planejamento diário, implementação e controle” (KOTLER, 1998, pg. 75). 

Indicadores de avaliação para ação na Villa Granel 

I. Calcular o aumento do ticket médio diário, semanal, mensal e anual, para 

controle e previsões futuras. 

II. Calcular taxa de conversão dos acessos nos canais de comunicação: 

● Telemarketing 

● WhatsApp ativo 

● Website 

● Facebook 

● Instagram 

 

III. Calcular a taxa de aceitação das ações: 

● campanha dos selos - troca por brindes 

A. Métrica: nº de clientes/dia : número de selos entregues= % 
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IV. Calcular a taxa de aceitação para os brindes 

Métrica: nº de selos entregues : número de brindes entregues= % 

● Saco de algodão para;  

● Saco de voil retornável; 

● Saco de tela retornável; 

● Sacola de algodão ecobag; 

● Pote de vidro; 

● Pote de acrílico hermético; 

● Caixa de polietileno color desmontável. 

 

V. Cronograma com previsão de todas as etapas prevista no processo de 

implementação. 

VI. Relatório consolidado, com apuração de resultados mensal; 

VII. Relatórios final com geração de dados quantitativos para fins comparativos, 

após o encerramento da ação.  

Indicadores de avaliação para ação no varejo tradicional 

I. Calcular o número de cadastros/dia; 

II. Calcular o número de downloads para o aplicativo/dia;. 

III. Calcular taxa de conversão dos acessos nos canais de comunicação: 

● Telemarketing 

● Whatsapp ativo 

● Website 

● Facebook 

● Instagram 

 

IV. Calcular a taxa de aceitação da ação: 

V. Campanha do cupom fiscal - troca por ecobag 
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● Métrica: nº de clientes/dia : número de brindes entregues= % 

 

VI. Calcular a taxa de aceitação do aplicativo: 

VII. Campanha do cupom fiscal - troca por ecobag 

● Métrica: nº de clientes/dia : número de brindes entregues= % 

 

VIII. Cronograma com previsão de todas as etapas prevista no processo de 

implementação. 

IX. Relatório consolidado, com apuração de resultados mensal; 

X. Relatórios final com geração de dados quantitativos para fins comparativos, 

após o encerramento da ação.  
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CONCLUSÃO  

O objetivo deste estudo foi analisar a percepção do consumidor a respeito do 

consumo consciente e a sua receptividade para uma opção de varejo sustentável, 

denominada “supermercado sem embalagens”. Ao finalizar este projeto, é possível 

concluir que existe demanda para iniciativas sustentáveis em Curitiba, cidade onde 

está situada o objeto de estudo. Os dados gerados através das análises realizadas 

elegem o tema abordado como uma tendência em crescimento, evidenciando 

inúmeras necessidades e lacunas a serem preenchidas, entre elas a conscientização 

da população para adotar hábitos de consumo ecologicamente corretos, a fim de 

torná-la receptiva a estabelecimentos que possuam o mesmo princípio. 

 Para obtenção dos objetivos, geral e específicos, adotaram-se dois métodos 

de pesquisa: exploratória e conclusiva. 

 Na análise exploratória, se fez necessário realizar uma conversa com 

especialistas do setor, com o intuito de compreender dados relevantes acerca do 

tema, pois alguns tópicos tratam de assuntos especificamente relacionados ao setor 

ambiental. Através dessa entrevista, foi possível verificar a importância de 

desenvolver uma cultura sustentável para que ocorram mudanças positivas nesse 

âmbito, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. Nas demais fases da pesquisa 

exploratória, apontaram-se hábitos de compra dos consumidores curitibanos, que 

apresentam princípios sustentáveis, bem como a sensibilidade desses mesmos 

consumidores para adotar atitudes relacionadas ao consumo consciente em seu 

ambiente de consumo. Concluiu-se que os consumidores são influenciados nas suas 

decisões de compra, através de estímulos de convicção, a adotar práticas 

sustentáveis.   

 Na análise conclusiva, foi possível verificar o comportamento do consumidor 

curitibano, bem como suas preferências, compreendendo o que influencia a sua 

decisão de compra. Os consumidores pesquisados foram divididos por estilo de vida, 

através de uma segmentação psicográfica, onde conclui-se que os consumidores que 

já adotam hábitos sustentáveis em seu dia a dia são altamente propensos a aderir a 

demais produtos, serviços e empresas com princípios sustentáveis, e os demais 
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consumidores possuem interesse e disposição para aderir a uma proposta 

sustentável. 

Ao fim, tendo em vista todas as informações apuradas, dois aspectos 

importantes emergem nesse cenário. O primeiro está diretamente relacionado à 

instabilidade e à turbulência do ambiente externo, que se encontra em fase de 

mudança, direcionando a atenção tanto de políticas públicas, quanto da área de 

marketing, para o fato de que a comunicação orientada para amenizar o impacto 

ambiental se torna, a cada dia, mais emergencial. O segundo aspecto reside no 

crescimento do número de pessoas conscientizadas em relação à preservação do 

planeta e os benefícios individuais e coletivos que essa mudança de hábitos acarreta, 

em um aspecto geral. A grande contribuição deste estudo, então, é agregar esses 

constructos para uma melhor compreensão do comportamento do consumidor com 

relação ao consumo consciente e ao consumo de produtos ecologicamente corretos.   
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RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Em função da indisponibilidade imediata de algumas informações e de tempo 

disponível para a conclusão deste projeto de análise mercadológica, sugere-se, para 

análises futuras, realizar um desmembramento maior a respeito de estabelecimentos 

“sem embalagens”, como posicionamento e segmentação. Em virtude da riqueza de 

conteúdo gerado, percebe-se a necessidade de realizar um estudo criterioso referente 

ao público-alvo, pois certamente demanda uma investigação mais profunda, através 

de uma análise demográfica no âmbito de marketing. 

 Contudo, vale ressaltar que consumo verde está em voga e o objeto de estudo 

é, evidentemente, uma tendência. Devido à inexistência de dados disponíveis 

suficientes para um estudo em maiores dimensões, analisaram-se apenas 

consumidores de Curitiba, no Paraná, de forma que se faz necessário avaliar diversos 

aspectos relacionados ao tema abordado e à problemática apresentada, e assim 

ampliar o processo analítico para outras regiões do Brasil. 

Por fim, recomenda-se posteriormente investigar a percepção dos consumidores 

verdes e comuns no pós-compra, sob a ótica do ciclo de vida de um produto, para 

comparar resultados e validar conceitos de valor percebido e assim, gerar insights 

importantes para facilitar a manutenção de clientes futuros. Compete ao marketing 

compreender as variáveis de um segmento de mercado, para desenvolver estratégias 

capazes de construir relacionamentos contínuos e de compras repetidas, associados 

ao que tratamos por satisfação e lealdade.  

 

 

  



128 
 

REFERÊNCIAS  

ABES. Consumo Consciente: mudanças de hábitos reduzem os impactos no meio 

ambiente e promovem o bem-estar da população. Disponível em: <http://abes-

dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-

,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%2

0reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popul

a%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de

%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos>. Acesso em: 12 set de 2020. 

ABRAS BRASIL. Aumenta o número de compras em supermercado on-line. 

Disponível em: <https://www.abras.com.br/clipping.php?area=5&clipping=70352>.  

Acesso em: 25 set de 2020. 

ABRAS BRASIL. Fiscalização para quem vende a granel. Disponível em: 

<https://www.abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=23784>. Acesso em: 15 

set de 2020. 

ABRAS BRASIL. Supermercados: gastos dos consumidores crescerem mais de 40% 

com pandemia, disponível em 

<https://www.abras.com.br/clipping.php?area=31&clipping=71582 >. Acesso em: 16 

set de 2020. 

ABC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA. ISO 16128 define 

ingredientes naturais e orgânicos. Disponível em: <http://www.abc-

cosmetologia.org.br/iso-16128-define-ingredientes-naturais- -e-organicos/.>. Acesso 

em: 19 set de 2020. 

ALBRECHT, J. Environmental regulation, comparative advantage and the Porter 

hypothesis. Nota di lavoro n.59.98. Milão: Fondazione, 1998. 

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Empresas, ambiente, e sociedade: Introdução 

à Gestão Socioambiental Corporativa. Intersaberes, 2012.  

ALVES, Ribeiro Ricardo. Marketing Ambiental: sustentabilidade empresarial e 

mercado verde. 1ª Ed. São Paulo: Manole, 2016. 

 

BEDANTE, G. N.; SLONGO, L. A. O comportamento de consumo sustentável e 

suas relações com a consciência ambiental e a intenção de compra de produtos 

ecologicamente embalados. In: ENCONTRO DE MARKETING - EMA, 1., 2004, 

Atibaia. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2004. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/ema2004-143.pdf>. Acesso em: 22 out de 2020.  

http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
http://abes-dn.org.br/?p=4874#:~:text=estar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Consumo%20Consciente%3A%20mudan%C3%A7as%20de%20h%C3%A1bitos%20reduzem%20os%20impactos%20no%20meio,o%20bem%2Destar%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20que,de%20descartar%20os%20seus%20res%C3%ADduos
https://www.abras.com.br/clipping.php?area=5&clipping=70352
https://www.abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=23784
https://www.abras.com.br/clipping.php?area=31&clipping=71582
http://www.abc-cosmetologia.org.br/iso-16128-define-ingredientes-naturais-%20-e-organicos/
http://www.abc-cosmetologia.org.br/iso-16128-define-ingredientes-naturais-%20-e-organicos/
http://www.abc-cosmetologia.org.br/iso-16128-define-ingredientes-naturais-%20-e-organicos/
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/ema2004-143.pdf


129 
 

BEHR, Ariel et al. Gestão da biblioteca escolar: metodologias, enfoques e aplicação 

de ferramentas de gestão e serviços de biblioteca: Ci. Inf., Brasília, vol 37 nº 2 ago 

2008, p 32-42. 

BEITZEN-HEINEKE, E. F.; BALTA-OZKAN, N.; REEFKE, H. The prospects of zero-

packaging grocery stores to improve the social and environmental impacts of the food 

supply chain. Journal of Cleaner Production, v. 140, n. 1, p. 1528-1541, 2017. 

Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616315797>. Acesso em: 

02 out de 2020. 

BE PACKT .Index of Store Locators. Disponível em: <ttps://www.bepakt.com/store-

locator-index/>. Acesso em: 04 set de 2020. 

BRANDÃO, V.N. A percepção do consumidor: Uma estratégia de marketing. 2008. 

Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/a-percepcao-do-consumidor-

uma-estrategia-de-marketing>. Acesso em: 09 set de 2020. 

BROOKS, Ian. Seu cliente pode pagar mais. 1º Ed. São Paulo: Fundamentos,  2010. 

BUTZKE,  I.  C., PEREIRA,  G.  R.,  & NOEBAUER,  D.  (2002).  Sugestão  de  

indicadores  para  avaliação  do desempenho   das   atividades   educativas do   

sistema   de   gestão   ambiental –SGA   da Universidade   Regional   de   Blumenau. 

Revista   Eletrônica   do   Mestrado   em   Educação Ambiental. Disponível em: 

<http://www.fisica.furg.br/mea/remea/congress/artigos/comunicacao13.pdf>. Acesso 

em: 18 set de 2020. 

CALDAS, Ricardo Melito. Responsabilidade Socioambiental. 2º Ed. São Paulo: 

Pearson, 2020. 

CASA PRATICA QUALITA. O que é ecobag? Os motivos para usar sacolas 

reutilizáveis no dia a dia. Disponível em: 

<https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-

usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1>. Acesso em: 08 nov de 2020. 

CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. 1ª Ed. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 

CHANG, N.; FONG, C. Green product quality, green corporate i m a g e , 

greatcustomer satisfaction, and green customer loyalty. African Journal of Business 

Management, [S. l.], v. 4, n. 13, p. 2836-2844, Oct. 2010. Disponível em: 

<https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/DD16E2424448>. 

Acesso em 14 out de 2020. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616315797
https://www.bepakt.com/store-locator-index/
https://www.bepakt.com/store-locator-index/
https://administradores.com.br/artigos/a-percepcao-do-consumidor-uma-estrategia-de-marketing
https://administradores.com.br/artigos/a-percepcao-do-consumidor-uma-estrategia-de-marketing
http://www.fisica.furg.br/mea/remea/congress/artigos/comunicacao13.pdf
https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1
https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/o-que-e-ecobag-os-motivos-para-usar-sacolas-reutilizaveis-no-dia-a-dia_a1860/1
https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/DD16E2424448


130 
 

Chehebe, J. R. B. Análise do ciclo de vida de produtos: ferramenta gerencial da ISO 

14000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998. 

CHOI, S.; NG, A. Environmental and Economic Dimensions of Sustainability and Price 

Effects on Consumer Responses. Journal of Business Ethics, [S. l.], v. 104, n. 2, p. 

269-282, 2011. 

CONNOR, J.M.; SCHIEK, W.A. Food processing: an industrial powerhouse in 

Compras a granel podem custar cinco vezes menos; veja onde encontrar opções. 

Disponível em: <ttps://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2017/01/1847582-compras-

a-granel-podem-custar-cinco-vezes-menos-veja-onde-encontrar-opcoes.shtml>.  

Acesso em 26/09/2020. 

CONSUMO SUSTENTÁVEL. Manual de educação. Brasília: Consumers 

International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005. 160 p. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>. Acesso em 14/09/2020. 

CP2 PESQUISAS. PNUMA. O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo 

sustentável. Disponível em 

<https://www.mma.gov.br/images/noticias_arquivos/pdf/sumario%20executivo_pesq

uisabrasileiro_principais%20resultados_2012.pdf>. Acesso em: 13 set de 2020. 

DEUTSCHE WELLE. Brasil é exemplo no combate ao desperdício de comida, diz 

FAO. 2013. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/brasil-%C3%A9-exemplo-no-

combate-ao-desperd%C3%ADcio-de-comida-diz-fao/a-16860072>. Acesso em: 23 

set de 2020. 

DIÁRIO DO COMÉRCIO. Chega de embalagens. Vendas a granel estão de volta no 

varejo. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/chega-de-

embalagens-vendas-a-granel-estao-de-volta-ao-varejo->. Acesso em: 18 set de 

2020. 

 

DIAS, Sergio Roberto.[et. al] Pesquisa de Mercado. 1° Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

DS SMITH. Os produtos alimentares a granel estão na moda. Disponível em: 

<https://www.dssmith.com/pt/tecnicarton/quem-somos/noticias/2019/1/os-produtos-

alimentares-a-granel-estao-na-moda>. Acesso em:19 set de 2020. 

EXTRA. Veja vantagens e desvantagens de comprar produtos naturais a granel. 

Disponível em: <https://extra.globo.com/economia/como-economizar/veja-

vantagens-desvantagens-de-comprar-produtos-naturais-granel-24107129.html>. 

Acesso em 12 set de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2017/01/1847582-compras-a-granel-podem-custar-cinco-vezes-menos-veja-onde-encontrar-opcoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2017/01/1847582-compras-a-granel-podem-custar-cinco-vezes-menos-veja-onde-encontrar-opcoes.shtml
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf
https://www.mma.gov.br/images/noticias_arquivos/pdf/sumario%20executivo_pesquisabrasileiro_principais%20resultados_2012.pdf
https://www.mma.gov.br/images/noticias_arquivos/pdf/sumario%20executivo_pesquisabrasileiro_principais%20resultados_2012.pdf
http://www.dw.com/pt-br/brasil-%C3%A9-exemplo-no-combate-ao-desperd%C3%ADcio-de-comida-diz-fao/a-16860072
http://www.dw.com/pt-br/brasil-%C3%A9-exemplo-no-combate-ao-desperd%C3%ADcio-de-comida-diz-fao/a-16860072
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/chega-de-embalagens-vendas-a-granel-estao-de-volta-ao-varejo-
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/chega-de-embalagens-vendas-a-granel-estao-de-volta-ao-varejo-
https://www.dssmith.com/pt/tecnicarton/quem-somos/noticias/2019/1/os-produtos-alimentares-a-granel-estao-na-moda
https://www.dssmith.com/pt/tecnicarton/quem-somos/noticias/2019/1/os-produtos-alimentares-a-granel-estao-na-moda
https://extra.globo.com/economia/como-economizar/veja-vantagens-desvantagens-de-comprar-produtos-naturais-granel-24107129.html
https://extra.globo.com/economia/como-economizar/veja-vantagens-desvantagens-de-comprar-produtos-naturais-granel-24107129.html


131 
 

FACEBOOK. Villa Granel. Disponível em: <https://villa-granel-loja-de-produtos-

naturais-em.negocio.site/>. Acesso em 08 set de 2020. 

FAO. Food losses and waste in the latin and the Caribbean. 2014a. Disponível em: 

<http://www.fao.org/3/a-i3942e.pdf>. Acesso em: 13 set de 2020. 

FAO. Mitigation of Food Wastage – Societal Costs and Benefits. 2014b. Disponível 

em: <http://www.fao.org/3/a-i3989e.pdf>. Acesso em: 30 set de 2020. 

FRAGA, S. C. L. Reciclagem de materiais plásticos: aspectos técnicos, econômicos, 

ambientais e sociais. 1º Ed. São Paulo: Erica, 2014. 

GARCIA,  M.  S.  A.; Aldamiz-Echevarría;  C., Durana;  G., Abando;  J.  C.,  & Molina,  

A.  V. (2003, janeiro-fevereiro).  El  consumidor  ecológico:  un  modelo  de  

comportamiento  a  partir  de  la recopilación y análisis de la evidencia empírica. 

Distribución y Consumo, 67(4), 1-53. 

 

GRAVES, Philip. Por dentro da mente do consumidor: mito das pesquisas de 

Mercado, a verdade sobre os consumidores e a psicologia do consumo. 1° Ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

GUIMARÃES, C.; VIANA, L. S.; COSTA, P. H. de S. Os desafios da consciência 

ambiental: o marketing verde em questão. In: C@LEA – Cadernos de Aulas do LEA. 

n. 4, p. 94-104, Ilhéus – BA, nov. 2015.  

GURGEL, F. A. Administração da embalagem. 2º Ed. Rio de Janeiro: Senac, 2014. 

HARRISON, J. S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. 1º Ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 

HERPEN, E. van; IMMINK, V.; PUTTELAAR, J. van den. Organics unpacked: The 

influence of packaging on the choice for organic fruits and vegetables. Food Quality 

and Preference, v. 53, p. 90-96, Outubro 2016. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329316301082>. Acesso em: 

18 set de 2020. 

 

HOYER, Wayne D; Mancinis; Débora J. Comportamento do Consumidor. 5° Ed. São 

Paulo: Learning, 2011. 

 

SACHS. Ignacy: caminhos para o desenvolvimento sustentável / organização: Paula 

Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/
https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/
http://www.fao.org/3/a-i3942e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3989e.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329316301082


132 
 

INSPIRA VERDE. Kit rotina sustentável (Pré venda). Disponível em: 

<https://www.inspiraverde.com.br/produtos/kit-rotina-sustentavel-pre-venda/>. 

Acesso em: 08 nov de 2020. 

 

INSTAGRAM. Villa Granel. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/villa_granel/tagged/>. Acesso em 08 set de 2020. 

 

JÖHR, H. O verde é negócio. 1º Ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

 

KOLLER, M.; FLOH, A.; ZAUNER, A. Further insights into perceived value and 

consumer loyalty: a “green” perspective. Psychology & Marketing, [S. l.], v. 28, n. 12, 

p. 1154-1176, Dec. 2011. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.20432>. Acesso em: 27 out de 

2020.  

 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14ª Ed. São 

Paulo: Pearson, 2013.   

 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar 

mercados. 1° Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009. 

 

KOTLER, Philip. O Marketing sem segredos. 1° Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 7° Ed. Rio de Janeiro. LTC, 1998. 

 

LEE, J. A.; HOLDEN, S. J. Understanding the determinants of environmentally 

conscious behavior. Psychology & Marketing, [S. l.], v. 16, n. 5, p. 373-392, Aug. 

1999. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291520-

6793%28199908%2916%3A5%3C373%3A%3AAID-MAR1%3E3.0.CO%3B2-S>. 

Acesso em: 07 out de 2020. 

 

LINKEDIN. Marco Aurélio Fachinetto. Disponível em: 

<https://www.linkedin.com/in/marco-aur%C3%A9lio-fachinetto-

0b38784b/?originalSubdomain=br>. Acesso em 08 set de 2020. 

 

MADURO, Laura; MILES, Louella. Conversas com os mestres da sustentabilidade. 1° 

Ed. São Paulo: Gente, 2010. 

 

MALHOTRA, Naresh K. Introdução a pesquisa de Marketing. 1° Ed. São Paulo: 

Pearson, 2005. 

 

https://www.inspiraverde.com.br/produtos/kit-rotina-sustentavel-pre-venda/
https://www.instagram.com/villa_granel/tagged/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.20432
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291520-6793%28199908%2916%3A5%3C373%3A%3AAID-MAR1%3E3.0.CO%3B2-S
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291520-6793%28199908%2916%3A5%3C373%3A%3AAID-MAR1%3E3.0.CO%3B2-S
https://www.linkedin.com/in/marco-aur%C3%A9lio-fachinetto-0b38784b/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/marco-aur%C3%A9lio-fachinetto-0b38784b/?originalSubdomain=br


133 
 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6° Ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2012. 

MARIA GRANEL. A sua medida. Disponível em: <https://www.mariagranel.com/>. 

Acesso em: 04 set de 2020. 

MAZZAROTTO, Angelo de Sá; BERTÉ, Rodrigo. Gestão Ambiental no Mercado 

Empresarial. 1º Ed. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

MENOS LIXO. Mercados sem embalagem pelo mundo, disponível em: 

<https://www.menos1lixo.com.br/posts/mercados-sem-embalagem-pelo-mundo 

acesso em 20/09/2020>. Acesso em: 12 set de 2020. 

MIYARES. B. 2020 Perspectives on 2030 packaging (feb 3rd,2020). Disponível em: 

<https://www.packworld.com/design/package-design/article/21113500/2020-

perspectives-on-2030-packaging>. Acesso em: 28 set de 2020. 

MOYSÉS. Aristides Cidade segregação urbana e planejamento 1º ed. Universidade 

do Texas: Editora da UCG, 2005. 

MUNDO DO MARKETING. Empresas podem tirar vantagem da substituição das 

sacolas plásticas. Disponível em: 

<https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/22826/empresas-

podem-tirar-vantagem-da-substituicao-das-sacolas-plasticas.html>. Acesso em: 12 

set de 2020.  

MURAD, Eduardo. Comunicação organizacional verde: economia, marketing 

ambiental e diálogo social para a sustentabilidade corporativa. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Editório, 2013. 

NAIK, S. et al. Simultaneous Sustainability and Savings: why companies should invest 

in sustainable packaging. 2010. Disponível em 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.6062&rep=rep1&type

=pdf>. Acesso em: 03 out de 2020. 

NAÇÕES UNIDAS. ODS12 - Assegurar padrões de produção e de consumos 

sustentáveis. Dispoível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/>. Acesso em: 

18 set de 2020. 

NIELSEN. Consumidor brasileiro concretiza hábitos que antes eram tendência. 

Disponível em: <tps://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/consumidor-

brasileiro-concretiza-habitos-que-antes-eram-tendencia/>. Acesso em: 05 set de 

2020. 

https://www.mariagranel.com/
https://www.menos1lixo.com.br/posts/mercados-sem-embalagem-pelo-mundo%20acesso%20em%2020/09/2020
https://www.menos1lixo.com.br/posts/mercados-sem-embalagem-pelo-mundo%20acesso%20em%2020/09/2020
https://www.packworld.com/design/package-design/article/21113500/2020-perspectives-on-2030-packaging
https://www.packworld.com/design/package-design/article/21113500/2020-perspectives-on-2030-packaging
https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/22826/empresas-podem-tirar-vantagem-da-substituicao-das-sacolas-plasticas.html
https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/22826/empresas-podem-tirar-vantagem-da-substituicao-das-sacolas-plasticas.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.6062&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.6062&rep=rep1&type=pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/consumidor-brasileiro-concretiza-habitos-que-antes-eram-tendencia/
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/consumidor-brasileiro-concretiza-habitos-que-antes-eram-tendencia/


134 
 

NIELSEN. 74% dos brasileiros estão dispostos a comprar produtos de empresas com 

programas sustentáveis. Disponível em: <https://www.nielsen.com/br/pt/press-

releases/2012/74-dos-brasileiros-estao-dispostos-a-comprar-produtos-de-empresas-

com-programas-sustentaveis/>. Acesso em 08 set de 2020. 

NOVAREJO. Alimentos: 6 tendências do varejo global que estão chegando ao Brasil. 

Disponível em: <https://www.consumidormoderno.com.br/2017/10/04/alimentos-6-

tendencias-do-varejo-global-que-estao-chegando-ao-brasil/>. Acesso em: 24 set de 

2020. 

O SITE DO BAIRRO. Villa Granel. Disponível em: 

<https://ositedobairro.com.br/villagranel/>. Acesso em 08 set de 2020. 

 

OYEWOLE, P. Social costs of environmental justice associated with the practice of 

green marketing. Journal of Business Ethics, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 239- 251, 2001. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1023/A:1026592805470>. Acesso em: 14 out de 

2020.  

 

PICKETT-BAKER, J.; OZAKI, R. Pro-environmental products: marketing influence on 

consumer purchase decision. Journal of Consumer Marketing, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 

281-293, 2008. Disponível em: 

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/07363760810890516/full/ht>. 

Acesso em: 27 out 2020.   

 

Polonsky, M. J. (1994). An Introduction To Green Marketing. Electronic Green 

Journal, 2. <http://dx.doi.org/10.5070/G31210177> Disponível em: 

<https://escholarship.org/uc/item/49n325b7>. Acesso em: 19 out de 2020. 

RIBEIRO, J. A.; VEIGA, R. T. Proposição de uma escala de consumo sustentável. R. 

Adm., São Paulo, v. 46, n. 1, p. 45-60, jan./fev./mar. 2011 

RIBEIRO, Lucyana. Marketing Social e Comportamento do Consumidor. 1º Ed. São 

Paulo: Pearson, 2015. 

 

ROSA, Heloisa. Gestão de produtos e marcas - Indaial: UNIASSELVI, 2019  

SENADO NOTÍCIAS. Comissão de Meio Ambiente aprova proibição ao uso de 

canudos e sacolas plásticas. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-

ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-

plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20pr

oibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl

%C3%A1sticas,-

https://www.nielsen.com/br/pt/press-releases/2012/74-dos-brasileiros-estao-dispostos-a-comprar-produtos-de-empresas-com-programas-sustentaveis/
https://www.nielsen.com/br/pt/press-releases/2012/74-dos-brasileiros-estao-dispostos-a-comprar-produtos-de-empresas-com-programas-sustentaveis/
https://www.nielsen.com/br/pt/press-releases/2012/74-dos-brasileiros-estao-dispostos-a-comprar-produtos-de-empresas-com-programas-sustentaveis/
https://www.consumidormoderno.com.br/2017/10/04/alimentos-6-tendencias-do-varejo-global-que-estao-chegando-ao-brasil/
https://www.consumidormoderno.com.br/2017/10/04/alimentos-6-tendencias-do-varejo-global-que-estao-chegando-ao-brasil/
https://www.consumidormoderno.com.br/2017/10/04/alimentos-6-tendencias-do-varejo-global-que-estao-chegando-ao-brasil/
https://ositedobairro.com.br/villagranel/
https://doi.org/10.1023/A:1026592805470
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/07363760810890516/full/html
http://dx.doi.org/10.5070/G31210177
https://escholarship.org/uc/item/49n325b7
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)


135 
 

Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas

%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)>. Acesso em: 23 

set de 2020. 

SERRALVO, Francisco Antonio. Gestão de Marcas e Produtos. 1ª Ed. Curitiba; Iesde, 

2009. 

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes consumistas: do consumo a compulsão por 

compras. 1° Ed. São Paulo: Globo, 2014. 

SIMPLICIVITA. Minhas compras a granel. Disponível em: 

<tps://simplicityvita.com/minhas-compras-a-granel/>. Acesso em: 20 set de 2020. 

SIMPLY FLOW. As vantagens de comprar a granel. Disponível em: 

<https://www.simplyflow.pt/as-vantagens-de-comprar-a-granel/>. Acesso em: 24 set 

de 2020. 

SINAIS DIGITAIS DO BRASIL. Totem interativo. Disponível em: 

<https://sdbr.com.br/totem-interativo/>. Acesso em: 08 nov de 2020. 

SOLOMON, Michael RO. Comportamento do Consumidor. 9° Ed. Porto Alegre: 

Bookman,  2011. 

 

TAVARES, F. A. Jr. Natureza S/A. O consumo verde na lógica do ecopoder. 2007. 

362 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós Graduação em Psicossociologia de 

Comunidades e Ecologia Social, Programa EICOS, Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

The typical american consumer is showing interest in sustainable products, and 

brands are starting to offer simpler ways to minimize environmentak impact (2020) 

Disponivel em:  <https://www.ama.org/marketing-news/sustainability-for-the-average-

joe/>. Acesso em: 14 set de 2020. 

TRUST, G.; CHEN, Y. Towards green loyalty: driving from green perceived value, 

green satisfaction, and green trust. Sustainable Development, [S. l.], p. 1-15, 2010. 

TWEDE, Diana. Materiais para embalagens. 2ª Ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

UOL A TARDE. Conceito de embalagem zero vira tendência de negócio. Disponível 

em: <https://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/1875745-conceito-de-embalagem-

zero- vira-tendencia-nos-negocios>. Acesso em: 15 set de 2020. 

VALOR ECONÔMICO. Popularidade dos produtos a granel, está em alta na França. 

Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/10/27/popularidade-

dos-produtos-a-granel-esta-em-alta-na-franca.ghtml>. Acesso em: 18 set de 2020. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/comissao-de-meio-ambiente-aprova-proibicao-ao-uso-de-canudos-e-sacolas-plasticas#:~:text=Comiss%C3%A3o%20de%20Meio%20Ambiente%20aprova%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20ao%20uso%20de%20canudos%20e%20sacolas%20pl%C3%A1sticas,-Da%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20%7C%2024&text=Canudos%20e%20sacolas%20de%20pl%C3%A1stico,de%20Meio%20Ambiente%20(CMA)
https://simplicityvita.com/minhas-compras-a-granel/
https://www.simplyflow.pt/as-vantagens-de-comprar-a-granel/
https://www.simplyflow.pt/as-vantagens-de-comprar-a-granel/
https://www.simplyflow.pt/as-vantagens-de-comprar-a-granel/
https://sdbr.com.br/totem-interativo/
https://www.ama.org/marketing-news/sustainability-for-the-average-joe/
https://www.ama.org/marketing-news/sustainability-for-the-average-joe/
https://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/1875745-conceito-de-embalagem-zero-vira-tendencia-nos-negocios
https://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/1875745-conceito-de-embalagem-zero-vira-tendencia-nos-negocios
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/10/27/popularidade-dos-produtos-a-granel-esta-em-alta-na-franca.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/10/27/popularidade-dos-produtos-a-granel-esta-em-alta-na-franca.ghtml


136 
 

VILLA GRANEL. Loja de Produtos Naturais em Curitiba. disponível em: <https://villa-

granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/>. Acesso em 08 set de 2020. 

 

VIRGILLITO, Salvatore Benito [et al.]. Pesquisa de Marketing: uma abordagem 

quantitativa e qualitativa. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

WHATSAPP. Villa Granel. Disponível em: 

<https://api.whatsapp.com/send?phone=5541991934174&text=Ol%C3%A1%20Villa

%20Granel>. Acesso em 08 set de 2020. 

WRAP. The Courtauld Commitment Phase 2 Final Results. 2013. Disponível em: 

<http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Courtauld%20Commitment%202%20Final%

20Results.pdf>. Acesso em: 23 set de 2020. 

 WWF. Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico. Disponível em: 

<https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-

plastico#:~:text=O%20levantamento%20realizado%20pelo%20WWF,por%20habitan

te%20a%20cada%20semana>. Acesso em: 09 set de 2020. 

ZAICHKOWSKY, J. L. The personal involvement inventory: reduction, revision, and 

application to advertising. Journal of Advertising, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 59-70, 1994. 

Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.1943.10673459>. Acesso 

em: 23 out de 2020. 

ZANONE, Luiz Claudio; DIAS, Reinaldo. Marketing Sustentável: valor social, 

econômico e mercadológico. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

 

  

https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/#details
https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/#details
https://villa-granel-loja-de-produtos-naturais-em.negocio.site/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541991934174&text=Ol%C3%A1%20Villa%20Granel
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541991934174&text=Ol%C3%A1%20Villa%20Granel
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Courtauld%20Commitment%202%20Final%20Results.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Courtauld%20Commitment%202%20Final%20Results.pdf
https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico#:~:text=O%20levantamento%20realizado%20pelo%20WWF,por%20habitante%20a%20cada%20semana
https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico#:~:text=O%20levantamento%20realizado%20pelo%20WWF,por%20habitante%20a%20cada%20semana
https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico#:~:text=O%20levantamento%20realizado%20pelo%20WWF,por%20habitante%20a%20cada%20semana
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.1943.10673459


137 
 

APÊNDICE 1 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

Questionário aberto, realizado através de tópicos. 

 

1) Apresentação (nome, idade, formação acadêmica, área de atuação) 

2) Conceito “Zero Waste”. 

3) Embalagens Plásticas. 

4) Reciclagem. 

5) Embalagens Reutilizáveis. 

6) Compras a Granel 

7) Produtos Naturais 

8) Características que um mercado sem embalagens deve possuir? 
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APÊNDICE 2 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL. 

Questionário semiestruturado. 

 

Preâmbulo (2 minutos) 

 

Agradecimento e boas vindas 

Explicação sobre a natureza de uma pesquisa qualitativa 

Teor da entrevista 

Gravação em áudio e vídeo - não será utilizada as imagens 

Há alguma pergunta, dúvida ou preocupação? 

 

Introdução (2 min) 

 

Gostaria que você se apresentasse, nome, idade, área em que atua. 

Diga, qual a principal vantagem de uma embalagem? 

E a principal desvantagem de uma embalagem? 

 

Auto-denominação (5min) 

 

Pergunta direta: Qual destes supermercados você acredita ser mais atraente para 

clientes realizarem compra do mês?  

 
 

Pergunta direta: justifique sua escolha. 

EXPLORAR 

 

Conhecimento e experiência (10 min) 

 

Qual o principal fator na escolha de um produto no supermercado? 

Você lê as embalagens do produto? Quais informações te chamam atenção? 

 

A marca influencia na sua compra? 

 

EXPLORAR 
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pergunta direta: você costuma guardar as embalagens no armário de cozinha ou 

insere os produtos em outros recipientes? 

Você utiliza as sacolas do mercado para que? 

 

EXPLORAR 

 

Reconhecimento do problema (5 min) 

 

Você pesquisam informações sobre os produtos em outras fontes? (sites, 

comentários, indicações) 

 

O que te faz escolher um produto que você não conheça?  

 

 

Características desejadas (3 min) 

 

O que você gosta em um supermercado?  

O que você não gosta em um supermercado? 

 

Um produto com uma embalagem sustentável te atrai?  

Um produto a granel te atrai? 

O que não te faria comprar um produto a granel?  

 

EXPLORAR 

 

Conhecimento sobre o conceito Zero Waste (7 min) 

 

Julgue um cliente comum mas que se preocupa com o meio ambiente, onde ele 

começaria a ter atitudes positivas “zero lixo”  

 

EXPLORAR 

 

Interesse em mudar hábitos de compra (5 min)  

 

Se você tivesse que comprar um produto sustentável, onde iria? 

Se no supermercado houvesse um departamento a granel você compraria? 

Você mudaria seu local de compra por locais com iniciativas sustentáveis? 

 

Barreiras a troca de embalagem convencional por reutilizável/sustentável (5 min) 

 

Você compraria com sua própria embalagem? 

EXLORAR 
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Encerramento (2 min) 

 

Esse display faria você comprar? 

EXPLORAR 

 
 

Você compraria este produto? 

EXPLORAR 

 
 

Agradecimentos. 
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APÊNDICE 3 

ROTEIRO DA ENTREVISTA DA TÉCNICA PROJETIVA. 

Questionário semiestruturado. 

 

Preâmbulo (2 minutos) 

 

Agradecimento e boas vindas 

Explicação sobre a natureza de uma pesquisa qualitativa 

Gravação em áudio e vídeo - não será utilizada as imagens 

Há alguma pergunta, dúvida ou preocupação? 

 

Percepções (2 min) 

 

Qual a importância do conceito Zero Lixo para o planeta? 

Qual destas imagens melhor se relaciona com o conceito? 

 
 

Qual ambiente interno é mais agradável para você realizar suas compras? 
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Qual desses armários você elogiaria caso encontrasse na casa de alguém? (técnica 

em terceira pessoa) 

  
 

 

Embalagens (2 min) 

 

Você costuma buscar informações dos produtos na própria embalagem ou em 

outras fontes? 

EXPLORAR 

 

Características (5 min) 

 

Qual dessas imagens você julga ser atraente para um cliente comum? 

Qual imagem você assemelha como sendo ideal para se encontrar em um 

supermercado? 

 
 

Ambiente de compra (5 min) 

 

Esta imagem representa o que? 

O que faria um cliente comprar neste local? 
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Preferências (3 min) 

 

Por onde deve-se iniciar as atitudes Zero Lixo para clientes comuns? 

 
 

Qual desses produtos parece ser mais agradável para comprar? 

 
 

O que esse mercado deve ter para se tornar competitivo? 
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APÊNDICE 4 

PESQUISA QUANTITATIVA 

 Olá!  

Este é um questionário desenvolvido no âmbito de trabalho de conclusão de 

curso, para o curso de Bacharel em Marketing, de alunas da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - PucPr.   

Buscamos conhecer hábitos de consumidores curitibanos, no quesito 

sustentabilidade e consumo consciente, e como o movimento Zero Waste (entendido 

como o conjunto de projetos que divulgam estilos de vida com redução de resíduos e 

de consumo) impacta a cultura local.   

Os dados colhidos são de caráter anônimo e confidencial, sendo utilizado 

exclusivamente para fins acadêmicos.  

 Sua participação é muito importante.  

 Início do bloqueio: Conhecimento 

 Você mora em Curitiba ou região metropolitana? 

o Sim  (1) 

o Não  (2) 

 Pular para: Fim da pesquisa Se Q2 = Não 

Um consumidor verde é uma pessoa que possui hábitos sustentáveis e práticas que 

colaboram com a preservação do meio ambiente, em seu dia a dia. 

  Diante destas informações, você se considera um consumidor verde? 

o Sim  (1) 

o Não  (2) 

Curitiba recebeu o título de Capital ecológica devido às políticas públicas voltadas 

para a sustentabilidade. Uma das principais ações neste cenário é o Programa da 

Prefeitura "Lixo que não é lixo", qual faz a coleta de resíduos recicláveis para o 

encaminhamento correto.  
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Diante da informação acima, você realiza a separação do lixo na sua casa e entrega 

para a coleta seletiva? 

o Não conheço esse programa  (1) 

o Não tenho interesse em fazer a separação  (2) 

o Não separo o lixo mas tenho interesse  (3) 

o Separo o lixo mas não entrego para a coleta seletiva  (4) 

o Separo o lixo e entrego para a coleta seletiva  (5) 

Supermercados oferecem sacolas para que o cliente possa embalar suas compras e 

carregá-las. Você utiliza sacolas plásticas nas suas compras? 

o Sim  (1) 

o Não  (2) 

o Às vezes  (3) 

Em 2019, a Comissão do Meio Ambiente aprovou um projeto de lei que pode 

proibir a utilização de canudos e sacolas de plástico. A ideia causou discussão em 

diversas regiões do Brasil, pois há um público que defenda a utilização das 

mesmas. Como solução para o uso indevido, as sacolas poderiam ser cobradas por 

unidade no momento de compra, freando assim o consumo em excesso. 

 Diante desta situação, qual atitude você teria em relação às sacolas plásticas? 

o Pagaria por todas as sacolas que precisasse  (1) 

o Pagaria, mas em quantidade menor  (2) 

o Levaria sacolas reutilizáveis  (3) 

o Transportaria as compras em caixas  (4) 

O uso excessivo das sacolas de supermercado acarreta problemas 

ambientais, uma vez que são produzidas a partir de petróleo ou gás natural 
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(recursos não renováveis). O seu uso estimado é de poucos minutos, e ao ser 

enterrada libera gases de efeito estufa como o gás carbônico e metano, além de 

metais pesados. 

Como substituto temos o saco de lixo! A missão do saco de lixo é apenas uma: você 

compra, coloca o seu resíduo e descarta. 

O saco de lixo é feito de uma mistura de materiais reciclados, usando outros tipos 

de plásticos e até mesmo sacolas de mercado. Possuem maior resistência, tamanho 

adequado e são impermeáveis por precisar armazenar materiais líquidos.     Diante 

desta informação, você trocaria as sacolas plásticas (muito utilizadas nos lixos de 

casa) por sacos de lixo para contribuir com o meio ambiente?  

o Sim  (1) 

o Não  (2) 

o Talvez  (3) 

 Fim do bloco: Conhecimento 

 Início do bloqueio: Disponibilidade 

Hoje existem diversos produtos feitos com ingredientes naturais, orgânicos e 

sustentáveis, quais não têm a utilização de aditivos químicos ou outras substâncias 

tóxicas em sua composição. 

Quais motivos você julga ser importante para a compra deste tipo de produto? 

▢        Composição do produto  (1) 

▢        Aparência do produto  (2) 

▢        Ter selos que comprovem a procedência  (3) 

▢        Conhecer a marca fabricante  (4) 

▢        Não me atrai um produto com ingredientes naturais  (5) 
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A cultura de compras por peso é uma tendência que está sendo difundida 

globalmente. O mercado de vendas a granel é um novo modelo de negócios que 

está crescendo em diversas regiões, principalmente no Sul do país.  

 Na sua opinião, quais as principais vantagens em comprar produtos a granel? 

▢        Escolher a quantidade necessária  (1) 

▢        Preços mais baixos do que os industrializados  (2) 

▢        Redução de embalagens  (3) 

▢        Levar suas próprias embalagens reutilizáveis  (4) 

▢        Não me atrai a compra de produtos a granel  (5) 

Referente às questões que você acabou de responder, sobre produtos feitos com 

ingredientes naturais e produtos a granel, o diferencial de ambos é o princípio 

sustentável. 

Sobre estes produtos, você estaria disposto a comprar: 

▢        De marcas conhecidas  (1) 

▢        De produtores locais  (2) 

▢        Opções mais baratas  (3) 

▢        Opções em refil  (4) 

▢        Não compraria  (5) 

Para obtermos, a longo prazo, uma compensação ambiental em nosso planeta é 

necessário que haja mudanças no nosso cotidiano atual, a redução de resíduos 

gerados é um ponto importante para isso. 

Quais destes utensílios domésticos você estaria disposto a comprar em um 

supermercado com princípios sustentáveis com a intenção da redução de lixo? 
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▢        Escova de dente de bambu  (1) 

▢        Coador de café de aço  (2) 

▢        Canudo reutilizável  (3) 

▢        Sacos reutilizáveis  (4) 

▢        Shampoo/condicionador em barra  (5) 

▢        Absorvente de tecido  (6) 

▢        Esponja natural  (7) 

▢        Copo/garrafa de silicone  (8) 

▢        Não possuo interesse em utensílios sustentáveis  (9) 

▢        Outros:  (10) ________________________________________________ 

As embalagens servem para reter a atenção do cliente, e se tornar opção de 

compra. Aqui temos uma embalagem comum, apenas para análise. Qual 

informação da embalagem você julga como mais importante no momento de 

compra?  

Para isto, basta clicar na imagem em cima do número representante da sua 

escolha.  

  Sendo:  

(1) Nome do produto  

(2) Validade  

(3) Informações nutricionais  
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(4) Fabricante  

(5) Peso  

(6) Código de barra  

(7) Ingredientes  

(8) Descrição do produto  

(9) Modo de consumo  

(10) Personagem  

(11) Certificação 

 

Tanto os produtos a granel, quanto os produtos com ingredientes naturais o 

consumidor consegue ter maior visibilidade do produto, ao invés de ver apenas a 

foto da embalagem. 

Conseguir ver diretamente o produto, é um fator importante para você no momento 

de compra? 

o Sim  (1) 

o Não  (2) 

 Fim do bloco: Disponibilidade 

 Início do bloqueio: Acessibilidade 
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Suponhamos que um supermercado sem embalagens inaugurou em Curitiba, com 

princípios sustentáveis e focado em disseminar a cultura Zero Waste (redução de 

lixo) na cidade. 

  O que te faria comprar nesse mercado? 

▢        Preço acessível  (1) 

▢        Layout da loja  (2) 

▢        Localização  (3) 

▢        Variedade de produtos  (4) 

▢        Ter lanchonete dentro do mercado  (5) 

▢        Princípios sustentáveis  (6) 

▢        Não possuo interesse em comprar neste mercado  (7) 

Consumo responsável significa adquirir produtos eticamente corretos, ou seja, cuja 

elaboração não envolva a exploração de seres humanos, animais e não provoque 

danos ao meio ambiente. Isto pode ser feito através de diversas maneiras. 

 Você estaria disposto a ter atitudes sustentáveis? 

o Sim  (1) 

o Talvez  (2) 

o Não  (3) 

 Você realiza compras de mercado de forma on-line, através de aplicativos? 

o Sempre realizo  (1) 

o Sim, às vezes  (2) 

o Não realizo, e tenho interesse  (3) 
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o Não realizo, e não tenho interesse  (4) 

Atualmente existem supermercados, fora do Brasil,  que não utilizam embalagens 

em seus produtos, tudo é vendido a granel ou em opções de embalagens reduzidas 

e sustentáveis. O cliente compra a quantidade desejada de cada produto, e pode 

levar para casa utensílios reutilizáveis para seu dia a dia. Não há sacolas plásticas e 

o cliente leva a compra para casa através de sacolas reutilizáveis ou outros meios 

que preferir.  

Qual a probabilidade de você comprar em um supermercado sem embalagem? 

o 0  (0) 

o 1  (1) 

o 2  (2) 

o 3  (3) 

o 4  (4) 

o 5  (5) 

o 6  (6) 

o 7  (7) 

o 8  (8) 

o 9  (9) 

o 10  (10) 

 Fim do bloco: Acessibilidade 

 

 


