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Resumo 

 

Muitas empresas já percebem conceitos como sustentabilidade e ecologia como poderosos 

apelos de venda que, inseridos no contexto de marketing 3.0 proposto por Kotler et al 

(2010), contemplam valores e consideram demandas mais complexas, notando os 

consumidores em dimensões funcionais, emocionais e até mesmo espirituais. No ramo da 

construção civil, esta prática consoante com a preservação ambiental e o uso inteligente dos 

recursos naturais possibilita muitas vantagens, ao passo que permite a redução de custos, 

construção de uma reputação pública positiva e incentivo ao mercado verde. Com base em 

percepções de clientes e de benefícios práticos, desta maneira, aponta-se de que modo a 

ecossustentabilidade pode configurar-se como um diferencial de mercado. 
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Introdução 

 

 Este trabalho discute como as técnicas ecossustentáveis podem ser consideradas um 

imperativo em se tratando de construir imagens corporativas positivas na construção civil, 

configurando fortes e importantes apelos de venda, beneficiando empresas num contexto 

em que cada vez mais se valorizam as iniciativas que prezam pela preservação ambiental. 

 Para programar estratégias  (de venda e de construção, no ramo da engenharia civil) 

que visem seguir princípios sustentáveis, deve-se reconciliar necessidades dos seres 

humanos e do planeta, por meio de padrões de produção e consumo sustentáveis (ARAÚJO, 

2008). Uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os recursos naturais – 
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água, solo, vida vegetal, ar – dos quais depende e, o desenvolvimento sustentável se 

fundamenta, desta maneira, nas dimensões econômica, ambiental e social (PEREIRA et al., 

2011). 

 É pertinente, neste momento, conceituar o marketing como processo social e 

gerencial de satisfação de necessidades e desejos de grupos e indivíduos via troca de 

produtos e valores,  que envolve a gestão de produtos, clientes e marcas (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1991; KOTLER et al, 2010).  

 Desse modo, aloca-se o chamado marketing 1.0 no contexto da revolução industrial 

e do mercado de massa, centrado no produto, em que a maior preocupação girava em torno 

de vender. O marketing 2.0, no contexto da tecnologia da informação e de um consumidor 

mais exigente, volta-se para o comprador preocupando-se com a diferenciação e 

posicionamento em nível funcional e emocional. Já o marketing 3.0, abordado neste estudo, 

é aquele que volta-se para os valores, para a nova onda da tecnologia, considerando 

consumidores como seres humanos plenos, propondo valores funcionais, emocionais e 

espirutuais. Este termo abrange um conceito bastante amplo que denota que “as empresas 

que promovem sustentabilidade ambiental estão praticando o marketing 3.0” (KOTLER et 

al, 2010, p. 192), recorte teórico deste estudo. 

 Coloca-se que as empresas baseadas em valores consoantes com a consciência 

ambiental reduzem custos, melhoram sua reputação e incentivam os compradores a 

alavancar o mercado verde. Isto é, o uso inteligente de recursos naturais fundamenta-se num 

interesse pela preservação e cuidado do meio ambiente em balanço com os interesses 

econômicos, mas que também configura um diferencial de mercado. 

 Quando abordamos o termo sustentabilidade, este associa-se a ideia de uma 

capacidade natural de sustentar, relativa ao conceito de durabilidade (ARAÚJO, 2008) e, 

sobre o conceito de ecologia, este comumente define-se como as relações entre os seres 

vivos e o ambiente (PEREIRA, 1993). 

 Embora estes conceitos sejam relativamente simples, carecem de aplicação 

cotidiana. Ecologia e sustentabilidade são palavras que vem ocupando grandes espaços nos 

veículos de comunicação, nos discursos de políticos e líderes, bem como nas conversas 

formais e informais. Porém chama a atenção o fato de esta ciência, apesar de tão lembrada e 

discutida, não ser aplicada e de ter suas leis praticamente desconhecidas e desrespeitadas no 

dia-a-dia (PEREIRA, 1993).  
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 A ecologia e a sustentabilidade têm em comum a intenção de visar pela proteção 

ambiental e, por isso, o termo aqui empregado “ecossustentabilidade” engloba e se refere às 

técnicas que servem a este propósito. Neste momento, cientes dos recortes possíveis, 

focamos neste tabalho a problematização e discussão da aplicação destas no ramo da 

construção civil. 

 

Ecossustentabilidade na construção civil: caminho para o marketing 3.0 

 

 A sustentabilidade e a ecologia são conceitos que têm sido pouco aplicados na área 

da engenharia civil, mas que são uma exigência da sociedade atual. Num momento de crise 

e mal-estar social no que tange as questões ambientais e, o avanço da dominação no meio 

natural e aumento da utilização de recursos escassos (FURTADO, 1984) fazem aumentar 

esta preocupação em momentos em que se prevêem ameaças à vida na Terra (AMARO, 

2004). “As duas tendências, polarização e escassez de recursos, fortalecerão o movimento 

rumo à sustentabilidade” (KOTLER et al, 2010, p. 122).  

É claro que a industrialização, no campo da engenharia civil, é vista com bons olhos 

e como progresso, no entanto, num deslumbramento por crescimento e expansão, 

dominação da natureza e aperfeiçoamento da técnica, podem-se esquecer os efeitos 

prejudiciais ao meio ambiente num sistema capitalista que vai na contramão da 

preocupação ambiental. 

 Quando se fala em desenvolvimento, comumente se associa o termo a crescimento 

econômico, urbanização e industrialização, no entanto, é sabido que este se dá em outras 

dimensões. Amaro (2004) coloca que desenvolvimento tem a ver com o abrochar das 

potencialidades segundo condições favoráveis; o autor utiliza a metáfora da semente que 

precisa se desfazer de seu invólucro, embrulho, e, no ato de ver-se desenvolvida desta 

embalagem que o envolvia consegue crescer, assim como indivíduos, grupo sociais e 

sociedade. 

 Neste sentido, não se fala mais apenas em desenvolvimento pelo viés tradicional e, 

neste trabalho, se dará prioridade ao desenvolvimento numa direção que contemple 

princípios ecológicos num movimento sustentável. 

 A consciência ambiental, afirmada institucionalmente na conferência do Estocolmo 

e estudo do clube de Roma em 1972 tentou conciliar desenvolvimento com preocupações 

ambientais e em 1987 o conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado e 
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proposto em um relatório intitulado “O nosso futuro comum”. Desenvolvimento 

sustentável, desta maneira, designa “o processo de satisfação de necessidades atuais que 

não põem em causa a satisfação de necessidades das gerações futuras” (AMARO, 2004, p. 

56).  

 O desenvolvimento sustentável dá-se de diversos modos e há meios para que este, 

inserido num contexto de mercado, marcado pela divisão internacional do trabalho e das 

relações comerciais, se coloque de maneira consonante com demandas e apelos de consumo 

no ramo da construção civil.  

 Isto é, sabe-se que muitas empresas e consumidores valorizam e fazem uso do 

“marketing verde”. Este termo, segundo Churchill (2000, p. 44) designa “atividades de 

marketing destinadas a minimizar os efeitos negativos sobre o ambiente físico ou melhorar 

a sua qualidade”. O autor afirma que 93% dos consumidores adultos declaram que o 

impacto ambiental de um produto é decisivo na decisão de compra. 

 Neste sentido, em pesquisa anterior destes autores, por uma metodologia 

exploratória de campo com recorte temporal e espacial bem definidos, Moura et al (2012) 

apontaram que, entre o público universitário da cidade de Maringá-PR, em 2012, 87% 

denotou que considera o uso de técnicas ecossustentáveis válidas e importantes para a 

sociedade e para a construção civil; 98% dos sujeitos consideraram que as construções 

devem se adaptar para respeitar o meio ambiente. Em pergunta aberta, quando se 

questionou “Qual sua opinião a respeito das construções ecosustentáveis?” grande parte dos 

sujeitos respondeu que veem essas técnicas como importantes para a preservação ambiental, 

preocupação com a natureza e o futuro do planeta, benefício para a sociedade, redução da 

poluição, diminuição nos gastos de energia e impactos ambientais e representa uma 

tendência, entre outras respostas. 

 Ainda, quando os participantes da pesquisa indicaram quais elementos, em ordem de 

importância, teriam maior poder de persuasão para convencê-los a adotar técnicas 

ecossustentáveis em construções, foram citados: pensar no menor gasto de energia 

convencional, redução de poluição e proteção ao meio ambiente, condições de conforto 

térmico e ventilação natural, inovação e modernidade que essas técnicas representam. Por 

ultimo, foram mencionadas as propagandas que agregam valor a esse tipo de edificações. 

 O marketing verde, nesta direção, procura justamente despachar produtos com um 

gasto mínimo de energia (CHURCHILL, 2000), primeira característica citada como apelo 

que receberia mais atenção na decisão de compra. Neste mesmo sentido, quando se 
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apontam a redução da poluição e proteção ambiental como fatores que captam a atenção do 

consumidor, ao falar do marketing 3.0, Kotler et al (2010) coloca que, mais do que 

melhorar a imagem pública de uma organização, “outra maneira de fazer diferença é 

resolver um dos maiores problemas globais de nossos tempos: a sustentabilidade ambiental. 

Muitas empresas não começaram a pensar seriamente em tornar seus processos mais 

voltados para o meio ambiente” (p. 177), o que pode evidenciar um diferencial de mercado. 

 No ramo da construção civil, a noção comum é a de que métodos tradicionais têm 

sido eficientes e não se questionam possíveis danos ambientais, mas à medida que as 

técnicas de construção vão sendo substituídas, velhas concepções, formas e símbolos 

arquitetônicos vão desaparecendo, desmistificando antigos paradigmas (ARTIGAS, 1999). 

Há resistência cultural e profissional neste sentido, pois técnicas bastante poluentes tem se 

consolidado com o tempo. Atitudes e práticas que melhorem o cenário urbano têm de 

repensar esses fatores poluentes e gastos de energia principalmente porque a construção, 

operação e demolição de edifícios talvez componham a principal fonte de emissão de gases 

estufa, poluição e lixo no mundo (ROAF, 2009).  

 Esta reflexão evidencia como as empresas podem se beneficiar de apelos 

publicitários e estratégias de marketing que sigam princípios ecossustentáveis e, ao mesmo 

tempo, cumprir seu papel social de manutenção do equilíbrio ambiental. “As empresas 

estão cada vez mais conscientes da vantagem competitiva que podem obter se surfarem na 

onda da sustentabilidade” (KOTLER et al, 2010, p. 122). Nesse âmbito da construção civil, 

deste modo, cabem inúmeras formas de se aplicar princípios ecológicos e, como o fazer 

efetivamente, será brevemente elucidado no próximo tópico. 

 

Ecossustentabilidade na construção civil: como fazê-la efetivamente 

 

 A Ecossustentabilidade está presente na construção de edificações que seguem 

princípios como a arquitetura solar (preocupação em incorporar a energia solar aos edifícios 

para poupar o consumo de energia convencional) e a arquitetura bioclimática (preocupação 

em integrar a edificação ao clima local, visando à habitação centrada no conforto ambiental 

do ser humano e sua repercussão no planeta), dentre os quais se destaca arquitetura 

sustentável. 

 A arquitetura sustentável considera a integração do edifício à totalidade do meio 

ambiente, de forma a torná-lo parte de um conjunto maior, esta trata de criar edificações 
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objetivando o aumento da qualidade de vida do ser humano no ambiente construído e no 

seu entorno, integrado com as características da vida e do clima locais, consumindo a 

menor quantidade de energia compatível com o conforto ambiental, para deixar um mundo 

menos poluído para as futuras gerações (CORBELLA, 2003).  

 Há ainda a noção de arquitetura ecológica, que aplica apenas os recursos imediatos 

propiciados pelo meio, visando atingir diversos tipos de conforto (térmico
6
 e de ventilação 

natural
7
, lumínico

8
 e outros) sem alterar o equilíbrio ambiental (COSTA, 1982). Trata-se de 

adequar a arquitetura ao clima de um determinado local (FROTA, 2001). Construir espaços 

que possibilitam ao homem condições de conforto, portanto, é tarefa da arquitetura que 

deve se voltar não apenas para as características que conferem a construção um respeito 

natural ao ambiente em que se insere, mas principalmente, dentro dessas condições, deve 

proporcionar conforto àqueles que ali irão habitar.  

 Os esforços do projetista devem estar concentrados em produzir o melhor nível de 

conforto ambiental nos interiores, de modo que as ecotécnicas adaptem-se ao clima e o 

contexto de construção. É preciso considerar a edificação de modo holístico, analisando não 

apenas opções de energia renovável e limpa, mas a arquitetura geral. É impossível mudar as 

características básicas de um clima, mas se pode alterar e influenciar um microclima pelo 

projeto, manipulado pelas ecotécnicas (HERTZ, 2003).  

 Há uma forte demanda no Brasil, país que apresenta dois climas típicos extremos: 

quente seco e quente úmido, para que a arquitetura contribua para minimizar a diferença 

entre as temperaturas externas e internas do ar de modo sustentável (FROTA, 2001).  

 Evitar gastos de energia com aquecedores e ares-condicionados são fatores 

determinantes na aplicação de princípios ecossustentáveis numa construção, pois os 

materiais de construção afetam no impacto ambiental. Mesmo não existindo ainda maneiras 

viáveis e imediatas de se estimar números exatos deste impacto, podem-se considerar 

alguns fatores como a qualidade dos materiais, energia que se dedicou a produção do 

material, emissão de gases tóxicos durante a fabricação, extração da matéria-prima, 

toxidade do material, vida útil e reutilização deste.  

São inúmeros os componentes os quais podem contribuir na decisão por um material 

ecossustentável, ou seja, que represente o mínimo de impacto ambiental e poluição possível 

                                                 
6Amenizar sensações de desconforto como excesso de calor, frio ou ventos impostos por climas muito rígidos (FROTA, 

2001). 
7Planejamento que depende dos ventos dominantes no local, conforme as zonas de compressão e zonas de subpressão e 

diferenças de temperatura (MONTENEGRO, 1984). 
8Evitando gastos desnecessários, pode-se investir na iluminação natural do ambiente, a qual influencia diretamente no 

conforto visual - enxergar bem conforme as condições de luz (CORBELLA, 2003). 
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em determinado projeto de construção civil (ROAF, 2006). Isto é, podemos calcular o 

impacto ambiental geral de uma casa se soubermos o impacto resultante do uso diário e da 

fabricação e entrega desses materiais e componentes de construção, percebendo como a 

escolha dos materiais influi no impacto ambiental, explica a autora.  

 Roaf (2009) demonstra que por termos naturalizado o uso de condicionamento de ar 

de modo mecânico e banalizado o alto consumo de energia elétrica, ignoramos os efeitos 

colaterais que ocorrem pela liberação de gases na atmosfera que estas atividades resultam. 

Estas atitudes permitiram que fossem criadas ilhas de calor nas grandes cidades. Este 

aumento local na temperatura se dá por não existir um planejamento formulado de modo 

correto estudando a exposição à luz e ao vento, que determinam o conforto tanto térmico 

quanto lumínico. Danos como estes não podem ser desfeitos, mas há como se corrigir 

alguns elementos, através do uso de energia limpa e/ou renovável (em contraponto ao uso 

de energia elétrica). É necessário adequar as edificações à região em que se constrói, não 

buscando formas dispendiosas de controle da temperatura interna que resultam em gastos 

adicionais facilmente dispensados com um planejamento da construção visando condições 

naturais de conforto. 

 Coloca-se, ainda, que é preciso preservar as plantas locais, já que estas funcionam 

como “máquinas”, metabolizando reações (fotossíntese, evapotranspiração e fototropismos) 

que renovam o oxigênio atmosférico, passam por interferências em luz, sombras, 

temperatura, direcionamento de ventos e chegam até aspectos econômicos e psicológicos, 

como ornamentação e cores (ADAM, 2001). 

 Se a vegetação e as técnicas sustentáveis e ecológicas têm tantos benefícios para as 

edificações como formas concretas de implementação desses princípios, no momento da 

venda do imóvel não é diferente. “Existem vários elementos que podem motivar as 

empresas a atuar de forma socialmente responsável. Isso pode ocorrer por pressões 

externas, pela forma instrumental ou por questões de princípios” (TENORIO, 2006, p. 33). 

Movimentos dos consumidores, legislação ambiental e uma política empresarial atualizada 

podem ser geradores de mudanças. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) e também a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), por meio da ação conhecida como Global Impact (impacto global, em 

tradução livre), encorajam empresas ao redor do globo a adotar códigos de conduta e 

princípios básicos associados à preservação ambiental (TENORIO, 2006), mostrando que 

há certa pressão global para que os empresários busquem alternativas adequadas para suas 
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organizações, que ajudem a auxiliar nos cuidados com o meio ambiente. Ainda, segundo o 

autor, essa nova maneira de se ver o cenário social tem início nos novos princípios da 

sociedade e da indústria, em que uma melhor qualidade de vida deve ser contrabalanceada 

com a busca pelo êxito econômico. 

 Várias empresas vêem chances de mercado tendo como posicionamento as questões 

socioambientais, notando que o valor agregado à empresa e aos produtos pode aumentar. 

Esta nova atitude é uma boa estratégia de negócios e um modo de manter-se ativo no 

mercado, pois “chegou-se ao ponto em que líderes empresariais até admitem, e pedem, que 

empresas socialmente irresponsáveis devem ser fechadas” (OLIVEIRA, 2008, p. 115). Já as 

empresas que praticam sustentabilidade “são mais resilientes e se adaptam melhor às 

mudanças no ambiente de negócios. Elas oferecem mais valor ao acionista” (KOTLER et 

al, 2010, p. 123). As organizações que se adaptam às novas demandas saem da resistência 

às mudanças e tomam parte de movimentos ativistas na sociedade civil. 

  

Conclusão 

 

O marketing está em constante evolução, se desenvolve e se adapta com a sociedade 

e, num momento em que frequentemente se abordam temas relativos à perda de recursos 

naturais e preocupações com o meio ambiente, o marketing 3.0 se apresenta como uma 

opção bastante viável de acompanhamento das mudanças para as organizações, inclusive as 

da construção civil.  

Nota-se, desta maneira, que o valor agregado atingido por empresas que acatam 

questões relacionadas à preocupação social e ambiental pode auxiliar na conquista de uma 

imagem corporativa que traga bons resultados diante de seus segmentos de mercado. A 

preocupação com a sustentabilidade e com a redução dos impactos ambientais provenientes 

das construções faz-se mais evidente, e a sociedade atual tem suas atividades comerciais 

voltadas para os elementos ambientais nos moldes do marketing 3.0 que, por possuir 

preocupações voltadas para os indivíduos e para a natureza, aponta caminhos que permitem 

à indústria da construção civil adequar-se às mudanças para conquistar vantagem 

competitiva, já que além de obterem notoriedade perante os consumidores, possuem 

vantagens competitivas diante da concorrência.  

Os métodos de construção que se voltam para esta área, a fim de amenizar os danos 

causados ao meio ambiente e também de aderir à tendência ecossustentável, adotam a 
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arquitetura verde colaborando com a redução do consumo de energia e uso inteligente dos 

recursos naturais, ação que, aos olhos do consumidor, demonstram responsabilidade social. 

 A pressão global para que as empresas sigam estes princípios, mais do que uma 

tendência, é uma necessidade, pois é de grande importância que as empresas de construção 

civil, escritórios de arquitetura e construtoras adequem-se às mudanças exigidas pelas 

demandas de mercado, integrando novas técnicas construtivas que atendam à preocupação 

ambiental e também econômica dos seus clientes, atraindo assim a atenção destes e, 

cumprindo, desta forma, seu papel social como organizações que zelam pelo bem comum. 
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