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A Petrobras vai recorrer da decisão do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 
(Conar) que suspendeu dois anúncios da estatal sobre responsabilidade ambiental e 
desenvolvimento sustentável. O Conar julgou ação movida por entidades governamentais e 
não-governamentais, como as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente de São Paulo e Minas 
Gerais, o Greenpeace e o SOS Mata Atlântica, que argumentam que a postura da Petrobras 
transmitida por meio da publicidade não condiz com os esforços para uma atuação social e 
ambientalmente correta.  
 
Foram suspensas duas campanhas, veiculadas em mídia impressa e eletrônica: "Petrobras - 
Sonhar pode valer muito" e "Petrobras - Estar no meio ambiente sem ser notada", ambas da 
agência Quê Comunicação, que preferiu não comentar o assunto. A DPZ foi citada por engano 
em comunicado enviado pelo Movimento Nossa São Paulo. Segundo a agência, a confusão se 
deu porque na mesma seção do Conar havia uma audiência de defesa de um anúncio da DPZ 
(mídia impressa) sobre o biodiesel.  
 
Para Oded Grajew, representante do Movimento Nossa São Paulo, a decisão representa um 
marco para a mudança no comportamento do mercado publicitário, e é importante para 
preservar o conceito de responsabilidade social e ambiental. "A resolução abre uma 
jurisprudência. Agora, para fazer propaganda de responsabilidade ambiental, será preciso de 
fato investir na área. Não basta ter somente um projeto social, é necessário examinar toda a 
gestão da companhia", diz Grajew.  
 
A maior queixa das entidades é em relação à quantidade de enxofre no diesel produzido pela 
estatal. "A Petrobras tem tecnologia para diminuir essa quantidade, mas posterga a decisão 
para preservar os acionistas e investidores, passando por cima da saúde pública", afirma 
Grajew. A Petrobras diz que todas as peças publicitárias reafirmam o compromisso da empresa 
com o respeito ao consumidor e com os valores de responsabilidade social e ambiental. A 
estatal, que vai investir US$ 8,5 bilhões em qualidade dos combustíveis até 2012, reafirma o 
compromisso de disponibilizar o diesel com 50 ppm (partículas por milhão) de enxofre em 
janeiro de 2009. Hoje, o combustível contém 500 ppm.  
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