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RESUMO

Diante dos acontecimentos mundiais acerca dos problemas ambientais, surgem debates sobre temas como a sustentabilidade, responsabilidade 
social e tecnologia verde, visando como proposito minimizar os impactos no meio ambiente causados principalmente pelo homem, procedendo à 
alternativa de aumentar a consciência ambiental da população sobre os impactos sofrido pelo meio ambiente. O marketing verde surge com o 
propósito de garantir a lucratividade das empresas e melhorar sua imagem através de medidas mais conscientes. Tendo como objetivos criar 
estratégias que valorizem tais preocupações ambientais e que possam ser valorizadas junto aos consumidores conscientes. O tema referido 
apresenta como ideal compreender a percepção dos consumidores de São Luís em relação aos produtos verdes, destacando sua valorização e 
suas necessidades na escolha do produto. Possibilitando analisar a preocupação com o meio ambiente, a agregação à educação ambiental, o 
avanço da tecnologia limpa, a diminuição do uso da matéria-prima, buscando melhorias no meio ambiente e no círculo social. Apresenta como 
objetivo geral compreender a percepção das pessoas com relação à valorização e consumo de produtos verdes em São Luís – MA e como 
objetivos específicos constatar a disponibilidade dos produtos verdes para a população de São Luís, compreender do perfil do consumidor em 
relação ao consumo dos produtos verdes e identificar se o uso dos produtos verdes atende às necessidades dos consumidores. A pesquisa 
realizada foi quantitativa exploratória, com aplicação de questionário de questões mistas aplicado individualmente a 60 frequentadores de 
supermercados da cidade de São Luís (sendo inclusos todos os frequentadores que se disponibilizarem a participar da pesquisa mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido); como objetivo específico procurou-se constatar o comportamento dos entrevistados 
sobre os produtos verdes e sua disponibilidade no mercado consumidor. Os resultados apontaram que ao serem abordados quanto a sua relação 
deles com o meio ambiente, os entrevistados apresentaram como maior resposta que costumam procurar nas embalagens informações sobre a 
reciclagem com o maior índice de 77%, seguido por 9% cada das respostas relacionadas quanto à procura de informações onde descartar 
produtos recicláveis e quanto a gastar um bom tempo nas compras à procura de produtos recicláveis. O menor índice ficou menor com 5% dos 
consumidores que se preocupam com a degradação do meio ambiente. Os entrevistados foram questionados quanto ao conhecimento sobre 
produtos verdes, 63% responderam que conhecem os produtos verdes e 37% não sabem o que são produtos verdes. Sendo que durante a 
pesquisa os entrevistados destacaram que os produtos são de difícil acesso ou possuem valores elevados. Quanto à prática de comprar produtos 
orgânicos os entrevistados responderam que algumas vezes compram esses produtos num total de 48%, 30% dos responderam que pouquíssimas 
vezes compram os produtos, 17% nunca fazem a prática de comprar produtos orgânicos e 5% dos entrevistados que todas às vezes compram 
produtos orgânicos. Quando questionados, se quando compram alimentos as preocupações com o meio ambiente interferem na decisão de 
compra as respostas obtidas foram as seguintes: 40% dos entrevistados algumas vezes apresentam essa preocupação, 28% apresentam essa 
preocupação pouquíssimas vezes, 19% toda vez sua decisão depende da interferência no meio e 13% dos entrevistados esse aspecto não interfere 
na decisão da compra. Pode-se concluiu que os consumidores destacam uma preocupação com a degradação do meio ambiente, porém o 
mercado dificulta as mudanças nas atitudes e no hábito dos consumidores, por elevar o preço dos produtos verdes, disponibilizar pouca variedade 
e não divulgar de maneira adequada, onde todos possam compreender a relação dos produtos verdes com o meio ambiente.
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