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MARKETING AMBIENTAL PARA UMA REDE DE TRABALHO VISANDO 

A RESTAURAÇÃO DO RIO GRAMAME-PB. 

Nadja Valéria Pinheiro1; Jamilton Medeiros Barbosa2; Maria Camerina Maroja Limeira3; 

Hamilcar José de Almeida Filgueira4; Lovânia Maria Werlang5 

RESUMO – Este trabalho teve como finalidade destacar a aplicação do marketing ambiental na 
capacitação social, para criar uma rede de trabalho visando à restauração do Rio Gramame, no 
município de Pedras de Fogo, localizado no Estado da Paraíba. A metodologia adotada teve como 
instrumento o grupo focal aplicado em dois encontros, obtendo os seguintes resultados: no primeiro 
encontro, observaram-se as questões atuais enfrentadas pelos gestores rurais, destacando-se a 
apresentação das técnicas do marketing para a transformação do comportamento do público-
adotante. No segundo encontro com a projeção do cenário preferido, foram ressaltados alguns 
fatores sobre a valoração do pagamento por serviços ecossistêmicos, entre eles, o produto social 
como sendo a restauração do rio e o preço por hectare/ano proposto na relação de troca no seu 
mercado social. A importância do uso das técnicas do marketing ambiental é enfatizada, de modo a 
contribuir para a redução do grau de incerteza, reclamado pelo público-adotante a fim de fortalecer 
a rede de relacionamentos que dá sustentação as práticas de restauração de rios.  

ABSTRACT – This work had as purpose to highlight application of environmental marketing in 
the social capability to creation a network in order the restoration of Gramame River in the town of 
Pedras de Fogo, located in the state of Paraiba. The methodology was adopted as a tool applied in 
the two focus group meetings, obtaining the following results: in the first meeting, there were the 
current issues faced by rural managers, especially the presentation of the marketing techniques for 
the transformation of public behavior-adopter. In the second meeting with the projection of the 
preferred scenario, some factors were highlighted on the valuation for payment for ecosystem 
services, including the social product as the river restoration and the price per hectare / year in the 
proposed exchange relation in its social marketing. The importance of using techniques of 
environmental marketing is emphasized in order to help reduce the uncertainty, claimed by public-
adopter to strengthen the network of relationships that underpins the practice of river restoration. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A questão ambiental apresenta-se como fator importante nas relações de troca entre os agentes 

participantes da utilização da água incluídos o setor público, implicando na utilização do marketing 

como uma ferramenta estratégica para gerenciar a fluidez dessas relações. Assim, o marketing 

ambiental apresenta-se como uma técnica para buscar soluções racionais, equacionando o lucro das 

organizações, a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores e uma melhor qualidade de 

vida da sociedade, de maneira a criar o entendimento dos problemas ambientais, que levam à 

mudança no comportamento dos usuários e consequentemente da sociedade e das organizações. 

O conceito de restauração de rios, adotado nesse trabalho, refere-se ao processo de tornar um 

ecossistema tão próximo quanto possível às condições e funções do sistema original, embora não 

seja possível recriar o novo sistema com as mesmas condições (LWRRDC, 2000). No Brasil, 

atualmente está sendo conhecido o conceito de revitalização, entendido como um meio para a 

implementação de ações integradas e permanentes, que promovam o uso sustentável dos recursos 

naturais, a melhoria das condições socioambientais, o aumento da quantidade e a melhoria da 

qualidade da água para usos múltiplos. 

Ressalta-se na gestão de restauração de rios a importância do instrumento econômico 

conhecido como o Pagamento por Serviços Ecossistêmicos - PSE voltado para remunerar os 

proprietários rurais que oferecem condições favoráveis, para que as funções ecológicas dos 

ecossistemas fluviais localizados em suas propriedades sejam restauradas ou preservadas. E 

destaca-se nessa relação de pagador-recebedor, a necessidade de divulgação e promoção desses 

serviços que embora sejam difusos, pois é utilizado por toda a sociedade, caracterizando-se assim 

como um serviço público, é, no entanto, um serviço proveniente de uma propriedade privada. Essa 

relação tem feito surgir um mercado emergente desses serviços ecossistêmicos no Brasil e tem 

despertado o interesse de políticos, estudiosos e cidadãos como um meio de se alcançar o 

desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais ao mesmo tempo. Desse modo os 

princípios do marketing ambiental tornam-se imprescindível para reger a adoção do PSE pelo grupo 

social adotante. 

O propósito deste trabalho é destacar a aplicação do marketing ambiental na criação de rede 

de trabalho de capacitação na restauração do Rio Gramame, tendo como ponto de partida o 

município de Pedras de Fogo.- PB que fica situado na Zona Fisiográfica do Litoral da Paraíba. A 

área desse município é de 400 Km². Sua população em 2010 foi estimada pelo IBGE (2010) em 

27.032 habitantes, sendo 16.358 na zona urbana e 10.674 na zona rural, com uma densidade 

demográfica de 67,51 hab./Km². 
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A bacia do Rio Gramame localiza-se no Litoral Sul do Estado da Paraíba. Limita-se a leste 

com o Oceano Atlântico, a oeste e norte com a Bacia do Rio Paraíba e ao sul com a bacia do rio 

Abiaí. A área de drenagem da bacia é de 589,1 km². O principal curso d’água é o rio Gramame, com 

extensão de 54,3 km, medido desde a sua nascente na região do Oratório, município de Pedras de 

Fogo até a praia de Barra de Gramame, onde limita os municípios de João Pessoa e Conde. Seus 

principais afluentes são os rios Mumbaba, Mamuaba e Água Boa. Caracteriza-se por uma série de 

conflitos a respeito de degradação da própria bacia, irrigação, registro de elevado índice de 

assoreamento do rio principal, atividade industrial, entre outros. Além disto, a Bacia é responsável 

por cerca de 70% do sistema de abastecimento d’água da chamada Grande João Pessoa, que 

compreende os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e parte de Santa Rita, e das cidades 

de Pedras de Fogo e Conde. Limita-se a leste com o Oceano Atlântico, a oeste e norte com a Bacia 

do Rio Paraíba (Baixo Paraíba) e ao sul com a bacia dos rios Abiaí-Popocas.  

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa destinada a verificar a interação 

dinâmica entre condutores de capacidades, contexto e motivações em uma rede de trabalho com a 

utilização do marketing ambiental a fim de promover mudanças na qualidade de vida dos adotantes.  

2 - A RELAÇÃO DO MARKETING AMBIENTAL COM REDE DE TRABALHO E      

RESTAURAÇÃO DE RIOS: CONCEITOS E APLICAÇÕES. 

É fundamental apresentar alguns conceitos para se fazer destacar a aplicabilidade do 

marketing ambiental como uma ferramenta estratégica de atuação em rede de trabalho e capacitação 

na restauração de rios. 

2.1 - O marketing ambiental. 

Antes de tudo é preciso apresentar algumas diferenças conceituais do marketing tradicional 

que são entendidas no marketing social/ambiental e é o ponto de partida para a aplicação das 

técnicas de marketing associadas ao desenvolvimento sustentável.  

2.1.1 Conceito de mercado social 

No marketing ambiental tem-se o mercado social onde são ofertados produtos por agente de 

mudança, destacando-se as mudanças comportamentais, de atitudes ou de práticas a serem 

adquiridas pelo adotante, como por exemplo, no caso do uso da água, a restauração de nascentes 

para melhoria da qualidade de vida dos usuários. O mercado social visa, portanto, promover uma 

relação de troca de produtos ou comportamento salutar entre todos os seus participantes.  

Nesse mercado, o indivíduo ou grupo de pessoas é convidado a se utilizar de um determinado 

comportamento, a aceitar uma idéia ou a utilizar uma determinada tecnologia social, meios de 
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preservação e conservação da água, que irá trazer benefícios diretos para toda a sociedade. O preço 

para esses produtos estará diretamente relacionado ao custo-benefício evidenciado. A escolha será 

sempre aquela em que o benefício social será maior que os custos individuais para a adoção de um 

determinado produto social. 

A moeda de troca no mercado social é o capital social disponível na sociedade. Segundo 

Bourdieu apud Fontes (2008) “capital social se refere aos laços interpessoais que promovem o 

crescimento profissional (aplicação da informação adquirida) de uma pessoa”. Isso quer dizer que 

esses laços farão com que as pessoas apliquem a informação (o capital humano) adquirida para a 

produção do conhecimento (o capital intelectual) acrescido assim das relações familiares, 

comunitárias, escolares, emotivas e culturais. Portanto o capital social surgiu para preencher o 

intervalo entre o capital humano e o capital intelectual.  

2.1.2 A relação entre o marketing social e o marketing ambiental. 

O termo marketing social apareceu pela primeira vez em julho de 1971, em um artigo no “The 

Journal of marketing” escrito por Philip Kotler apud Zenone (2006), para descrever o uso de 

princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, idéia ou comportamento social. 

Desde então, passou a significar uma tecnologia de gestão da mudança social, associada ao projeto, 

implantação e controle de programas voltados para o aumento da disposição de aceitação de uma 

idéia ou prática social em um ou mais grupos de adotantes escolhidos como alvo. Esse termo tem 

muitos significados e diversos sinônimos de acordo com os vários autores, como por exemplo: 

responsabilidade social, cidadania corporativa, ética empresarial e consumeirismo. 

Assim, o marketing social é definido, segundo Kotler (2011) como sendo, um processo que 

aplica princípios e técnicas de marketing para criar, comunicar e proporcionar valor a fim de 

influenciar comportamentos de públicos-alvo que beneficiam tanto a sociedade (meio-ambiente, 

saúde pública e comunidades) como os públicos-alvo propriamente ditos. Seu objetivo segundo 

Dias (2008) é induzir mudanças no comportamento, idéias, crenças, hábitos, mitos, atitudes, ações, 

condutas, valores ou práticas sociais para melhorar as condições de vida dos indivíduos e 

comunidades. 

O marketing ambiental é uma aplicação do marketing social. É a preocupação do marketing 

com as questões ambientais que vem ocupando destaque em todas as atividades humanas, 

incluindo, assim, o meio ambiente natural como objeto de análise. Nessa discussão entra as 

questões ecológicas que passam a ter importância junto à sociedade. 

Desta forma, o marketing ambiental trata da relação de troca consumo-meio ambiente e está 

envolvida com as necessidades recentes de destacar a importância da restauração, preservação e 
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conservação da natureza e, mais especificamente, o uso da água. Pode ser considerado como 

sinônimos: o marketing ecológico, o marketing verde, ecomarketing e marketing sustentável. 

2.1.3 O conceito de marketing ambiental 

 Serão apresentados a seguir dois conceitos para que se possa entender a aplicabilidade desta 

modalidade do marketing. Para Polonsky apud Dias (2008) “o marketing ambiental consiste de 

todas as atividades designadas para gerar e facilitar qualquer troca com o objetivo de satisfazer os 

desejos ou necessidades humanas, desde que a satisfação dessas necessidades e desejos ocorra, com 

o mínimo de impacto prejudicial sobre o meio ambiente”. De acordo com Prakash (idem) “o 

marketing ambiental é um conceito de marketing no qual a redução dos impactos sobre o meio 

ambiente tem um papel relevante durante a satisfação das necessidades dos consumidores e na 

realização dos objetivos da empresa”. Em ambos os conceitos destacam-se a preocupação em 

minimizar o impacto da produção/consumo no meio ambiente. 

O objetivo essencial é modificar comportamentos prejudiciais ao meio ambiente, contribuindo 

para mudanças de valores da sociedade, estimulando ações benéficas ao meio ambiente, informando 

sobre temas ambientais e promovendo o desenvolvimento sustentável. 

As funções do marketing ambiental, segundo Dias (2008) em seu caráter geral são: 

informativa, educacional, modificar comportamentos prejudiciais ao meio ambiente, como o 

desperdício da água e da energia, modificar os valores da sociedade para aqueles que contemplam 

maiores respeito ao meio ambiente natural. As funções mais específicas, de acordo com este mesmo 

autor, são: 1. Modificar os hábitos de consumo para que as pessoas consumam de forma sustentável, 

ou seja, transformar a forma de consumo de modo que o processo de compra seja baseado em 

valores que destaquem o respeito pelo meio ambiente, 2. Reorientar o mix de marketing da 

organização envolvendo termos ambientais em todas as atividades da organização, 3. Transformar a 

cultura organizacional da empresa, incorporando o respeito ao meio ambiente em todo o quadro 

pessoal, 4. Estender as relações de troca, buscando a satisfação de todos os atores (stakeholders) 

envolvidos sem a degradação do meio ambiente. 

2.2 - Redes de trabalho e capacitação 

Um importante estudo de Taschereau e Bolger (2006) foi desenvolvido enfatizando vários 

aspectos desse arranjo institucional, para a capacitação de atores que possuem interesses 

compartilhados. Será apresentada a seguir uma série de questões analisadas por esses autores, tais 

como as distinções entre rede de trabalho e outras formas de organização; quais capacidades são 

necessárias para fazer a rede mais efetiva e como essas capacidades se desenvolvem com o tempo. 

Junto a essas questões serão apresentadas também algumas implicações para a administração das 
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questões da capacitação em rede de trabalho, inclusive a escolha da estratégia de intervenções, 

analisadas por esses mesmos autores. 

2.2.1 Distinção entre redes de trabalho e uma organização formal 

Entre algumas definições de rede trabalho, apresentadas pelos autores acima, destaca-se a de 

Milward e Provan  apud Taschereau e Bolger (2006): Redes de trabalho são fenômenos emergentes 

que ocorrem quando organizações ou indivíduos começam a abranger um processo colaborativo, 

envolver tomada de decisão em conjunto e começam a agir como uma entidade coerente. Quando 

isto ocorre, uma rede de trabalho emerge. Essas novas formas interorganizacionais são relacionadas 

como as coalizões, alianças, redes de aliança estratégica, consórcios e parcerias.  

Considerando algumas similaridades entre várias definições, Taschereau e Bolger (2006) 

adotaram uma ampla definição que entende uma rede de trabalho como: Grupos de indivíduos e/ou 

organizações, com uma preocupação ou interesse compartilhado, que voluntariamente contribuem 

para o conhecimento, experiência e/ou recursos para aprendizagem comum; agem coletivamente 

e/ou alcança objetivos e propósitos em comum; os quais dependem da rede de trabalho para 

sustentar seus próprios objetivos. A análise da rede de trabalho realizada pelos autores não se 

preocupou em tecnologia da informação para rede de trabalho ou organizações com interesse 

lucrativo, mas sim focalizou os aspectos sociais, econômicos e culturais das redes com o interesse 

público, principalmente aqueles envolvidos em apoiar os interesses de países em desenvolvimento. 

2.2.2 Capacidades que fazem as redes de trabalho funcionar 

Taschereau e Bolger (2006) elaboraram um gráfico que apresenta uma combinação de 

atributos, habilidades e especialidades que podem ser necessários em qualquer rede de trabalho. 

Acrescentam que nem todas elas requerem todas essas capacidades por todo o tempo, e algumas 

podem ser mais importantes do que outras dependendo dos seus propósitos, do nível de intervenção, 

da complexidade das operações da rede, imposições ligadas à legitimidade e eficiência, e o estágio 

do ciclo de vida da rede. A Figura 1 abaixo sugere a influência mútua e adaptação entre capacidades 

da rede, necessidades dos membros e do ambiente com o tempo. 
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Figura 1 – Dinâmica entre as capacidades da rede, do contexto e as motivações dos seus membros 

Adaptada de Taschereau e Bolger (2006) 

Embora não seja possível detalhar sobre todas as capacidades da rede analisadas pelos 

autores, serão apresentados aqui alguns requisitos para a gestão e desenvolvimento de redes 

propostas por Aban Kabraji, chefe executivo da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (International Union for the Conservation of Nature – IUCN) apud Taschereau e Bolger 

(2006), incluindo-se: 

- Um conjunto de idéias focalizado nos serviços da rede de trabalho. 

- Capacidade de gerenciar a diversidade para obter melhores vantagens e para cultivar identidade 

  coletiva. 

- Facilitadores com forte conjunto de valores e princípios em comum. 

- Uma abordagem empreendedora. 

- Especialistas técnicos com capacidade de treinar no trabalho. 

- Sistema de gestão para a prestação de contas e transparência. 

- Sistema de gestão do conhecimento. 

O monitoramento e avaliação das redes de trabalho, e a capacitação para o seu 

desenvolvimento, tem desafiado muitos praticantes devido à natureza dinâmica e fluída dessas 
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redes. Algumas tentativas estão sendo desenvolvidas por vários pesquisadores que utilizam 

diferentes instrumentos, nos quais focalizam, por exemplo, o nível de compromisso e contribuição 

dos participantes e onde estão os recursos que existem na rede; experiências de mudanças que 

mostrem o avanço no alcance dos interesses da rede ou a análise dos tipos de critério que podem ser 

usados para determinar o sucesso de seus trabalhos. 

2.3 - Restauração de rios 

Para especificar aqui o assunto de restauração de rios é importante que sejam conhecidos 

vários conceitos que são geralmente utilizados em diferentes países para designar um tratamento de 

combate a esta específica degradação, relacionados a seguir (LIMEIRA, 2008): 

Restauração - É um complexo esforço que começa pelo reconhecimento das alterações 

naturais ou induzidas pelo homem que são danosas à estrutura e funções do ecossistema ou impede 

sua recuperação para uma condição sustentável. 

Restauração ecológica - É o processo de ajudar a recuperação e gestão da integridade 

ecológica que envolve uma vasta biodiversidade, processos ecológicos, estruturas, contextos 

regionais e históricos, e práticas culturais sustentáveis. 

Renaturalização É recuperação de rios e córregos de modo a regenerar o mais próximo 

possível à biota natural, através de manejo regular. É também preservar as áreas naturais de 

inundação e impedir quaisquer usos que inviabilizem tal função. 

Restauração - Refere-se ao processo de retornar um ecossistema tão próximo quanto possível 

às condições e funções do sistema original, embora não seja possível recriar o novo sistema com as 

mesmas condições originais. 

O conceito de restauração acima é o utilizado neste trabalho, por se identificar melhor com a 

idéia de um esforço coletivo direcionado a alcançar uma condição sustentável. Vale observar que o 

conceito semelhante mais conhecido no Brasil atualmente ou o que é oficialmente utilizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, é o de revitalização (idem). 

2.3.1 Diversas formas de restauração de rios 

Restauração inclui uma ampla variedade de ações e medidas destinadas a facilitar o fluxo dos 

rios, e a recuperar o equilíbrio dinâmico e funções em um estado auto sustentável. O primeiro passo 

e o mais difícil em implementar a restauração é, onde for possível, eliminar atividades 

antropogênicas causadoras de degradação ou que impeçam a recuperação do ecossistema. 

As ações de restauração podem variar de uma abordagem passiva que abrange remover ou 

atenuar atividades danosas crônicas para restauração ativa, que envolve intervenção e instalação de 

medidas para recuperar danos estruturais do curso do rio. 
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Praticantes de restauração de rios exercem uma das três abordagens básicas de restauração: 

• Não intervenção e recuperação sem alteração: onde o curso do rio é recuperado 

rapidamente, e a restauração ativa é desnecessária; 

• Intervenção Parcial para recuperação assistida: onde o curso do rio é recuperado, mas de 

forma lenta ou incerta. Nestes casos, ações devem facilitar processos naturais já em andamento; 

• Intervenção Sustentável para a recuperação gerenciada: onde a recuperação das funções 

desejadas está além da capacidade de o próprio ecossistema se recuperar naturalmente e são 

necessárias medidas de restauração ativa. 

A restauração passiva pode envolver uma ampla variedade de ajustamentos às atividades 

humanas numa bacia. Por exemplo, pode incluir redução na erosão terrestre acelerada; aumentar a 

largura de faixas de terra com florestas ao longo das margens do curso d’água; eliminar o pasto ou 

alterar estratégias de pasto, acabar com o lixo industrial causador da poluição na água, e outros. 

Estes autores enfatizam que a restauração passiva não é apenas o primeiro passo na restauração, 

mas é tipicamente o mais importante. Além disso, acrescentam que seria preciso bastante tempo 

para os processos naturais e dinâmicos restaurarem as funções do ecossistema antes de iniciar 

atividades alternativas. 

No entanto, acrescentam os autores que para alcançar uma restauração ecológica em algumas 

situações, é necessária a intervenção ou restauração ativa. Os exemplos de esforços de restauração 

ativa podem incluir a remoção de espécies não nativas; reintrodução antecipada de espécies em 

extinção; restabelecimento de regime natural de fluxo a jusante de barragens similar ao fluxo 

natural; implementar silvicultura ripária que acelera o desenvolvimento de florestas ripárias e 

remover ou alterar estruturas não naturais que contribuem para degradação. A meta da restauração 

ativa é criar condições para ocorrer os processos naturais hidrológicos, geomorfológicos e bióticos. 

Alguns dos novos conceitos da engenharia ambiental voltada para a restauração ou 

recuperação de rios envolvem indispensavelmente a perspectiva da paisagem de ecossistemas 

ripários que revela como estes são sempre dependentes de outros ecossistemas. Entende-se, 

contudo, o ecossistema ripário como uma área de transição entre o ecossistema terrestre e o 

aquático ocupando uma posição única na paisagem da bacia hidrográfica. A conectividade biofísica 

do ecossistema terrestre com o ripário, ao afetar as funções e qualidade do ecossistema aquático, 

determina a sucessão de caminhos da vegetação ripária natural influenciando as inundações e os 

armazenamentos d’água no sistema fluvial (Gregory et al. 1991; Gurnell, 1995, Wissmar e Beschta, 

1998, apud  Limeira(2008)). 
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O ecossistema ripário tem sido definido simplesmente como o corredor de vegetação hidrófila 

que cresce nas margens de riachos ou rios e apresenta um nível de evapotranspiração anual que 

influencia na hidrologia superficial e subterrânea (National Research Council,1992, apud Limeira, 

2008). O termo “mata ripária” é utilizado por Montovani (idem) para definir regiões onde a 

vegetação de interflúvio é florestal, embora o termo “mata ciliar” seja mais conhecido e adotado 

pela legislação, para designar a formação florestal hidrófila ribeirinha. 

2.3.2 Benefícios econômicos: o conceito de serviços ecossistêmicos 

Ecossistemas incluem componentes físicos e químicos, tais como o solo, a água, e nutrientes 

que dão suporte aos organismos que nele vivem. Esses organismos podem estender-se desde 

grandes animais e plantas até bactérias microscópicas. Ecossistemas incluem a interação entre todos 

os organismos dentro de um determinado habitat. As pessoas são parte de ecossistemas. A saúde e 

bem-estar das populações humanas dependem dos serviços provenientes dos ecossistemas e seus 

componentes. 

Os autores Phillips e Lowe (2005) apud Limeira (2008) definem os serviços ecossistêmicos 

como a oferta de benefícios de serviços públicos, tais como o ar e a água limpa, o aumento e gestão 

da biodiversidade, a mitigação da salinidade da água potável, a gestão das condições do solo, o 

seqüestro de carbono, a polinização, a gestão de nutrientes da água e do solo, a assimilação dos 

resíduos, etc. Eles analisam esses serviços como produzidos em terras privadas, e por outro lado, 

ressaltam que a sociedade está chegando rapidamente a um ponto em que ela deseja procurar “bens 

públicos” não-mercantis oriundos da paisagem rural. No entanto, essa definição para eles não está 

muito clara em relação à provisão requerida pelos serviços ecossistêmicos para uma significativa 

escala (regional ou sub-regional). Nesse sentido, foi adotado para este trabalho a definição de 

serviços de ecossistêmicos desses autores, serviços que podem ser chamados de serviços ambientais 

por outros autores. 

Já o conceito básico apresentado por Veiga apud Barbosa et al (2010) enfoca o Pagamento 

por Serviços Ambientais, como um esquema que remunera produtores rurais pela proteção e 

restauração de ecossistemas naturais em áreas estratégicas para a produção de água.  

3 - METODOLOGIA 

A pesquisa mercadológica social caracteriza-se pela percepção técnica do que venha a ser a 

qualidade de uma comunidade. Segundo Fontes (2008) as pesquisas para o desenvolvimento de 

ações de marketing social podem ser: 1. Pesquisas mercadológicas sociais para o reconhecimento 

ou promoção do nível de demanda, cujas técnicas são: grupos focais, entrevistas, pesquisas de 

opinião, pesquisação e observações de comportamento e 2. Pesquisas técnico-científicas para o 



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

levantamento do nível de necessidade de produtos sociais e vinculação com as políticas públicas, 

tendo como técnicas: análise de dados macros sociais, estudo de caso, avaliação de projetos e 

programas e a pesquisa bibliográfica. 

Em ambos os casos citados, as pesquisas podem ser classificadas como métodos de pesquisa 

quantitativa e qualitativa. As pesquisas quantitativas identificam os diferentes níveis de demanda e a 

necessidade a partir de frações numéricas, enquanto na pesquisa qualitativa, esses níveis e 

necessidades são comportamentos, crenças, atitudes e práticas do grupo pesquisado. 

Esse trabalho baseia-se em uma pesquisa em desenvolvimento, que tem como objetivo gerar 

conhecimento sobre a capacitação social voltada a rede de trabalho visando a restauração de rio, a 

partir da experiência na bacia hidrográfica do rio Gramame-PB, no município de Pedras de Fogo, 

no litoral sul da Paraíba. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

O método adotado é a pesquisa qualitativa, utilizando como técnica o grupo focal segundo 

Cocklin C., Dibden, J. and  Mautner N., (2003). Os autores utilizaram esse método numa pesquisa 

promovida pelo Departamento de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Estado de Victoria na 

Austrália em colaboração com o Conselho de Gestão da Bacia hidrográfica de Vitória. Esse 

trabalho atendeu a necessidade de ressaltar as perspectivas dos proprietários rurais para colaborar na 

elaboração de políticas e realização de planos diretores de bacia hidrográfica. Através desse grupo 

de pesquisa, gerou-se o documento intitulado: “Ecosystem Services through Land Stewardship 

Practices: Issues and Options” de modo a indicar formas de superar barreiras dentro do contexto e 

possibilitar a adoção de práticas sustentáveis pelos proprietários rurais. 

Esse método está sendo adaptado à realidade brasileira local. O processo se iniciou 

consultando-se diversos atores sociais, focalizando-se a visão e respostas deles às proposições para 

um futuro sustentável da paisagem rural. Os participantes estão sendo convidados para a realização 

de uma série periódica de três Encontros, a fim de identificar percepções para a criação de cenários. 

Os Encontros do projeto estão sendo realizados na forma de seminários, mudando-se 

progressivamente o foco, partindo-se da identificação das questões atuais, para as prováveis futuras 

questões enfrentadas pelos gestores das terras. Desses três Encontros para aplicação da metodologia 

do grupo focal, no segundo, foi feita a dinâmica de perspectivas por cenários. 

O primeiro Encontro teve como objetivo definir as atuais condições e as tendências, que 

afetam a agricultura em geral, e a gestão sustentável do solo nas áreas ribeirinhas em particular e a 

formação do grupo social. 
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O segundo Encontro foi baseado nos temas e questões que surgiram no primeiro seminário. 

Foram propostos dois cenários pela equipe do projeto, descrevendo “futuros” para a agricultura, as 

comunidades rurais e gestão do solo, que circularam entre os participantes antes da discussão desse 

seminário. O propósito dos cenários foi estimular os participantes à explorar visões dos caminhos 

nos quais, a agricultura, as comunidades rurais e os proprietários rurais podem desenvolver até 

2016. Isto serviu de painel para as escolhas que eles (indivíduos ou membros de grupos da 

comunidade) puderam fazer. O principal objetivo dos Encontros foi considerar e avaliar os cenários, 

delineá-los e colocá-los em ordem para descobrir os futuros preferidos. Além disso, serão ainda 

discutidos por uma comissão de participantes do segundo Encontro, estratégias e instrumentos que 

podem ser usados para incentivar a gestão sustentável do solo ribeirinho e a restauração dos 

serviços do ecossistema fluvial. 

3.2 – Amostra e coleta de dados. 

A amostra considerada nesse trabalho é a área de preservação permanente (APP) ao redor de 

nascente do rio Gramame, com aproximadamente 12,58 ha., localizada no assentamento rural de 

Nova Aurora, caracterizada por uma área de 50 m ao redor de área brejosa ou encharcada que 

contém nascente ou cabeceira de cursos d’água, e deveria estar coberta por floresta nativa de acordo 

com a legislação federal (Alves-Costa et al.,2008) 

A equipe da pesquisa se propôs a aplicar as técnicas do marketing ambiental como 

instrumento gerencial de conscientização do grupo social, para a necessidade de adoção de práticas 

de gestão mais sustentáveis. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na intenção de buscar a compreensão dos gestores de terra para a criação de uma rede de 

trabalho ressaltando a importância da restauração do Rio Gramame, procurando enfatizar a 

necessidade de mudança de práticas de gestão do solo e da água, para uma melhoria na qualidade de 

vida do mercado social, este trabalho procura identificar as questões enfrentadas por esses gestores, 

suas respostas a essas questões e suas preferências em termos de abordagem e instrumentos em suas 

visões de sustentabilidade dentro de um contexto de gestão de terras, a fim de apresentar um 

produto social para satisfazer as necessidades dos participantes. As visões e respostas dos grupos 

focais foram registradas em cada um dos dois Encontros realizados, analisados a seguir, nos quais a 

participação envolveu proprietários rurais, representantes de instituições privadas, públicas e não 

governamentais ligadas às questões ambientais. 



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

4.1- Estratégias do marketing ambiental na rede de trabalho voltada para a restauração de   

rio. 

As técnicas utilizadas no marketing ambiental seguem igual ao marketing tradicional, os 4 P’s 

(produto, preço, praça e promoção), mas acrescido de mais duas variáveis (público-adotante e 

pessoal), portanto têm-se os seis P’s, abaixo descritos: 

- Produto, de acordo com Kotler (2011) “um produto é qualquer coisa que possa ser oferecida 

a um mercado para satisfazer um desejo ou necessidade”. No caso do marketing ambiental, o 

produto social é a mudança no comportamento desejado e os benefícios associados a este 

comportamento. Observa-se, então, que o produto almejado é a restauração de rio, os grupos sociais 

envolvidos são todos os usuários das águas do rio Gramame, mais especificamente a comunidade 

Nova Aurora em Pedras de Fogo – PB.  

- Preço, estabelece uma relação direta entre o comportamento e as vantagens e custo de sua 

adoção. O maior avanço em relação à análise de preço está na identificação de custos e benefícios 

intangíveis para o adotante. De acordo com o foco deste estudo, a moeda de troca é a remuneração 

através do Pagamento de Serviços Ecossistêmicos (PSE) junto a todos que se estendem as margens 

das nascentes do rio, na comunidade Nova Aurora. Nessa comunidade foi lançada uma proposta de 

PSE que remunera financeiramente os produtores que aderirem voluntariamente as práticas de  

reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente de suas propriedades, localizadas no raio de 

50 metros ao redor da área encharcada característica de nascente difusa no rio Gramame. 

 Para mensurar o valor da compensação financeira dessa proposta, tomou-se como base o 

custo de oportunidade que o produtor poderá ter pelo não uso da terra, em culturas de subsistência e 

mudar para o uso da terra em reflorestamento. Nesse caso específico, utilizou-se o custo de 

oportunidade igual ao rendimento médio das culturas no atual uso da terra, considerando que a 

presença da floresta não oferece nenhum ganho direto ao proprietário rural por sua existência. 

 Em razão da necessidade de se restaurar os serviços ecossistêmicos, como por exemplo: a 

redução da erosão do solo, aumento da infiltração da água na superfície e a biodiversidade da fauna 

e flora, através do reflorestamento, o pagamento do PSE foi calculado em função da quantidade de 

terra reservada pelo proprietário rural em cada lote do assentamento para a oferta desses serviços.  

Ressalta-se que este pagamento se relaciona a benefícios em longo prazo e não foi indexado a 

nenhum valor de referência do setor público.  

 O método de cálculo para a elaboração da proposta de preço do PSE da comunidade de 

Nova Aurora, diferencia de outros métodos adotados no Brasil estudado por Barbosa (2010), visto  

que o autor propõe  usar apenas o preço de mercado dos produtos agrícolas, enquanto que a maioria 

dos outros métodos utilizam o custo de oportunidade e indexadores ao mesmo tempo.  
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  O autor salienta que em geral, esses últimos métodos reduzem muito o preço do PSE. 

Observou-se que essa redução de preço do PSE quando discutida em reuniões com o público-

adotante na comunidade Nova Aurora, tornou a negociação pouco atrativa. Enquanto que preço de 

custo oportunidade mesmo sendo um preço mais próximo ao preço de mercado, na relação de 

produção agrícola hectare/ano, ainda não é facilmente aceito por aqueles proprietários rurais. O 

método de custo de oportunidade, proposto pela equipe do projeto, chegou ao preço de R$ 1.766,69 

por hectare/ano, conforme tabela 1. 

Tabela 1 – Culturas, custos, valor de mercado da produção, rentabilidade e valor de PSE proposto. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010 * (R$/ha/ano). 

Esse preço foi calculado em função do tamanho dos lotes dos assentados e do potencial das 

fontes de pagamentos, tais como organizações agroindustriais de grande porte, ver quadro I. 

QUADRO I - Proposta para PSE no assentamento Nova Aurora. Município de Pedras de Fogo- Paraíba. 

    Fonte: Barbosa (2010) 
 

CULTURA CI* VMP* R* 
PARTICIPAÇÃO NA 
ÁREA PRODUTIVA 

(%) 

RENTABILIDADE 
MÉDIA 

PONDERADA (R$) 
CANA-DE-AÇÚCAR 

(não mecanizado) 4.422,79 6.400,00 1.977,21 38,38% 758,82 

INHAME 11.085,76 17.550,00 6.464,24 4,51% 291,38 

MANDIOCA 1.669,53 2.040,00 370,47 20,62% 76,38 
FEIJÃO-DE-CORDA 

(verde) 1.403,90 2.100,00 1.392,20 3,45% 48,09 

BATATA DOCE 2.983,54 4.400,00 2.832,92 0,64% 18,23 

MILHO (verde) 1.676,60 4.807,00 3.130,40 2,93% 91,66 

ABACAXI 11.404,92 15.180,00 2.516,72 4,63% 116,46 

CAPIM FORRAGEIRO 1.028,18 2.500,00 1.471,82 24,84% 365,65 

TOTAL       100,00% 1.766,69 

Método 
Custo de oportunidade baseado na rentabilidade média 

anual das culturas agrícolas temporárias locais.  

Preço /ha R$ 1.766,69 /há (proposta) 

Variação de pagamento por proprietário Entre R$ 300,34 e R$ 1.731,35  

Variação da área para o PSE (ha) Entre 0,17 e 0,98 ha 

Periodicidade Ano 

Área total destinada para o PSE 12,58 ha 

Valor total previsto por ano R$ 22.224,92 

Total de proprietários rurais participantes 24 Proprietários 

Potenciais fontes de pagamento Sociedade Civil e Organizações não Governamentais 
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- Praça, segundo Fontes (2008) são estratégias de aproximação da oferta à demanda. Os 

multiplicadores são adotantes que se encarregam de ampliar a cobertura do produto social, no caso 

estudado: a restauração do rio Gramame, contribuindo para aumentar o impacto de muitas 

atividades sociais. Foram identificados na pesquisa os seguintes canais de distribuição do produto 

social, desdobrados na maioria das vezes em diversos níveis governamentais, tais como  as agências 

financiadoras nacionais, que por sua vez,  aprovam o financiamento de projetos de outras entidades 

locais que são responsáveis para efetivação das atividades específicas. Esses agentes executores, por 

sua vez, podem solicitar as outras organizações parceiras que as ajudem na execução do projeto. 

Então se observa que existem na realidade estudada quatro canais até chegar ao adotante, como por 

exemplo, o programa Produtor de Água da Agência Nacional (ANA, 2011), que lançou o edital que 

inclui o PSE.  

-Promoção- É qualquer estratégia de comunicação utilizada para divulgar a oferta à demanda 

do produto social, a principal estratégia utilizada é o boca-a-boca, resultando em maior 

credibilidade do produto social oferecido. Pode ser feita com o aumento dos incentivos para adoção 

do produto social, como também, no favorecimento de mensagens, na linguagem e realidades mais 

próximas do público adotante. No caso desta pesquisa sobre ações de restauração de rio, a 

promoção está sendo feita através de um corpo-a-corpo com os adotantes, isso incluindo reuniões 

periódicas para divulgar os benefícios das funções ecológicas dos serviços ecossistêmicos, que 

poderão ser oferecidos pelos proprietários rurais envolvidos na rede de trabalho.  

-Público-adotante é determinado por um processo de segmentação, entende-se aqui a 

estratégia de definir cortes por perfil populacional, geográfico, de renda, de idade e/ou temático 

(FONTES, 2008). Os adotantes no caso abordado são principalmente os proprietários ou usuários 

de terra ao longo do rio Gramame, iniciando-se na comunidade de Nova Aurora, localizada no alto  

rio Gramame, além dos outros interessados do médio e baixo curso do rio. 

- Pessoal, refere-se à capacidade de pessoal envolvido em um determinado programa. Assim, 

com relação à pesquisa têm-se todos os participantes que formam a rede de trabalho em construção 

para a restauração do rio Gramame-PB. 

Como a elaboração de estratégias utilizando a técnica dos seis P’s acima apresentada, o 

marketing ambiental pode ser aplicado na gestão de águas, no caso, a restauração de rios como uma 

técnica gerencial para provocar a mudança de comportamento da comunidade ribeirinha, 

ressaltando a importância de uma educação ambiental para uma melhor qualidade de vida de todos 

os que se beneficiam com as águas do rio Gramame. 
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4.2 Primeiro encontro da rede de trabalho para a restauração do rio Gramame-PB: 

identificação das necessidades atuais dos proprietários rurais. 

O I Encontro da rede de trabalho para a restauração do rio Gramame-PB foi realizado no dia 

15 de setembro de 2010, para identificar as questões dos grupos sociais inseridos nos problemas de 

gestão dos recursos naturais (água, solo, vegetação), suas propostas, suas preferências em termos de 

abordagens e instrumentos, e suas visões de sustentabilidade dentro do contexto de uso do solo de 

modo a restaurar os cursos d’água do rio Gramame. 

O conceito de Serviços Ecossistêmicos ou Serviços Ambientais para aqueles proprietários 

rurais que prestarem esses serviços é a idéia central para o projeto da restauração do rio Gramame. 

Esses serviços são definidos como aqueles serviços públicos oriundos geralmente de áreas naturais, 

mas as quais podem também serem resultados de gestão sustentável do solo e da água. A questão 

sobre como e o quanto pagar aos proprietários rurais pelos serviços ecossistêmicos, levou a 

discussão entre os proprietários, a levantarem uma série de dúvidas, e criou-se uma expectativa 

considerável na futura negociação entre os possíveis pagadores e recebedores do PSE. 

Ressalta-se, que no primeiro Encontro, o público-alvo do projeto, ou seja, os proprietários 

rurais em geral não compareceram ao evento, conforme pode ser visto no Quadro II, e predominou 

a presença de estudantes de nível superior de instituições públicas federais e diretores de escolas 

rurais do município de Pedras de Fogo.  

Quadro II. Participantes no I Encontro da Rede de Trabalho para a restauração do rio Gramame 
Instituições Públicas 36 Participantes 

EMATER/PB empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado 2 
AESA, agência executiva de gestão das águas do Estado da Paraíba  2 
CAGEPA, companhia de água e esgoto da Paraíba 1 
Secretário Municipal de Educação de Pedras de Fogo 1 
Escolas municipais de Pedras de Fogo 7 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/Paraíba – IFPB  13 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB 10 

Instituições Privadas 8 Participantes 
LDCSEV, usina alcooleira no Município de Pedras de Fogo 5 
UNIPB – Faculdade Unida da Paraíba  3 

Terceiro Setor 1 Participante 
Comitê de Bacia Hidrográfica CBH- Litoral sul  1 

TOTAL 45 
Fonte: dados da pesquisa, 2010 

Assim, de acordo com os participantes do I Encontro, as estratégias preferidas para as ações 

de restauração do rio Gramame poderiam consistir em uma combinação de políticas instrumentais, 

incluindo-se: a) Educação e treinamento, programas voluntários; b) Mecanismos de mercado para o 

pagamento dos serviços prestados ao ecossistema fluvial; c) Regulamentação, monitoramento com 
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ciência e tecnologia adaptada as condições locais, e d) Promover parcerias entre os proprietários 

rurais, setor público e sociedade civil de modo organizado com foco nas ações de restauração do 

rio. 

Embora o processo de restauração de rios seja visto de modo pouco definido, a maioria dos 

participantes teve a concepção de que combinando os dois aspectos, ambiental e econômico, em 

conjunto com os benefícios sociais, isso pode implicar em condições econômicas mais favoráveis. 

4.3 O segundo encontro da rede de trabalho para a restauração do rio Gramame-PB:  

      projeção de cenários. 

O segundo encontro da rede de trabalho para a restauração do rio Gramame-PB foi realizado 

no dia 26 de maio de 2011, na cidade de Pedras de Fogo-PB, na Associação dos trabalhadores de 

Nova Aurora. Os grupos sociais participantes nesse encontro, conforme quadro III a seguir, foram 

divididos em dois grupos focais que promoveram a criação de dois cenários: o provável e o 

preferido. Durante a projeção desses cenários, observou-se que aproximadamente 90% dos 

participantes enfatizaram as questões do cenário preferido, tomando uma posição de otimismo, 

desconsiderando o cenário provável enquanto apenas 10% dos participantes tiveram uma visão mais 

pessimista e enfatizaram o cenário provável. Assim sendo, passou-se a se explorar as projeções do 

cenário preferido, em comum acordo com todos os componentes dos grupos focais, captando as 

perspectivas do grupo com relação ao futuro. 

Para projeção do cenário preferido foi escolhido pelos moderadores dos grupos focais o 

horizonte temporal para 2016, levando em consideração as limitações dos componentes dos grupos 

em vislumbrar um horizonte temporal a médio e longo prazo, já que se tratava predominantemente 

de assentados de uma comunidade rural, embora houvesse representantes de diversas instituições. 

Foi exposta pelos facilitadores a importância do contexto, processo e resultados, da pro 

atividade dos participantes na busca de cenários na restauração do rio. Tendo destaque o número de  

25 participantes da comunidade rural, em relação ao primeiro encontro da rede de trabalho,  ver 

quadro II comparado com quadro III. 

Foram criados vários elementos do cenário preferido, dos quais os principais dizem respeito: 

1. A esperança de melhoria de vida e sustentabilidade para todos os participantes dos projetos; 2. 

Trabalharem educação e saúde em conjunto para soluções integradas; 3. Melhorar a presença das 

instituições governamentais junto aos proprietários rurais; 4. Melhorar a capacidade profissional dos 

agricultores; 5. Melhorar a segurança, e outros. As ações propostas pelos participantes para 

superação das barreiras e alcançar o cenário preferido foram: 1. Atender a interesses múltiplos para 

a continuidade dos projetos; 2. Aumentar o número de agentes de saúde na área rural e capacitar os 
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professores a trabalharem juntos com a área de saúde; 3. Equipar melhor as instituições 

governamentais em relação a transporte, quadro de pessoal e recursos materiais insuficientes; 4. 

Falta de interesse público dos órgãos governamentais e também dos proprietários rurais, falta de 

recursos para a mobilização em função da capacitação, e 5. Aumentar as rondas de policiamento e 

se fazer cumprir as leis pelas autoridades competentes. 

Quadro III. Participantes do II Encontro da Rede de Trabalho: projeção de cenários 
Instituições Públicas 35 Participantes 

IBAMA/PB Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais R. 1 
AESA/PB – Agencia Executiva de Gestão das Águas da Paraiba 2 
PMPF – Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo 2 
CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável  1 
Escolas Municipais de Pedras de Fogo  2 
IFPB- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/Paraíba 17 
UFPB - Universidade Federal da Paraíba 11 

Instituições Privadas 9 Participantes 
UNIPB – Faculdade Unida da Paraiba 2 
CONSPLAN – Consultoria e Planejamento na Agropecuária Ltda. 3 
Usina sucroalcooleira Japungú  1 
LDC-SEV Louis Dreyfus Commodities – Santelisa Vale/ Paraiba   3 
Proprietários Rurais do Assentamento Nova Aurora em Pedras de 
Fogo/PB 

25 

Terceiro Setor 2 Participantes 
Centro Cultural Alquimista  1 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-  SENAR/PB 1 

TOTAL 46 
Fonte: dados da pesquisa, maio de 2011 

 

Observa-se que mesmo se trabalhando com a perspectiva de apenas um cenário, a dificuldade 

encontrada na forma de comunicação, com níveis diferentes de compreensão, levou a se ter ações 

para se enfrentar as barreiras e não propriamente as respectivas barreiras, mas o encontro teve como 

destaque a participação intensa do grupo social que será o adotante das práticas para melhor gestão 

do solo e da água, visando promover a restauração do Rio Gramame. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    A aplicação do marketing ambiental na rede de trabalho para restauração do Rio Gramame 

se configurou como estratégia para adoção do produto social: a idéia para a restauração do rio como 

a ação que vai trazer benefício para todos que se utilizam do uso da água. Esse benefício poderá ser 

estendido tanto para o público adotante, que são os usuários da água que se situam as margens do 

referido rio como para futuras gerações do referido público. A variável preço é a relação custo-

benefício de práticas da restauração do rio, no caso seria a compensação financeira através do 
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pagamento de serviços ecossistêmicos que ainda causa relutância na aceitação por parte do público 

adotante pesquisado. A variável praça trata da cobertura do mercado social para se chegar a um 

maior envolvimento de grupos sociais que possa provocar a transformação de comportamento em 

longo prazo, e isso depende de uma mudança cultural da comunidade. Essa cobertura é formada 

pelos agentes financiadores, proprietários rurais, enfim os componentes da rede de trabalho. A 

variável promoção ocorre com maior efetividade através da ação da propaganda boca-a-boca entre 

os participantes da referida rede, como por exemplo, as técnicas que foram utilizadas na pesquisa 

para a preparação e divulgação dos encontros, se preocupando com a elaboração da comunicação 

que possa refletir os anseios do pessoal da rede, causando empatia com o público-adotante. 

Os dois encontros promovidos pela equipe da pesquisa em andamento foram bastante 

proveitosos para a criação de uma rede de trabalho. No primeiro encontro foram discutidas as 

questões atuais enfrentadas pelos gestores rurais. No segundo encontro com a construção do cenário 

preferido, destacou-se o instrumento de PSE como a moeda de troca no mercado social, com 

formação do preço baseada no custo de oportunidade. 

Desta forma, os participantes estão conscientes da necessidade da restauração, contudo 

requisitam mais informações para avaliarem o risco das mudanças relacionadas à adoção do PSE. 

Quanto à forma de compensação financeira ainda continuam reticentes e propuseram ou alternativa 

que foi a aquisição de terras para compensar a área que irão perder para a restauração do rio. 

O marketing ambiental nesse contexto foi observado como uma importante ferramenta na 

elaboração de estratégias, na capacitação social para atuação de uma rede de trabalho, visando a 

restauração do rio Gramame-PB. Essa técnica gerencial poderá ser adaptada em outras políticas 

públicas inseridas no mercado social, de modo a fortalecer o alcance de seus objetivos. 
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