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}}} pesQuisas

Camuflagem reduzida
Estudo mostra que poucas indústrias brasileiras tentam passar 
falsa impressão de sustentabilidade por meio de suas embalagens

o contrário do que acontece em outros países, o uso 
de embalagens para praticar o chamado greenwa-
shing, ou seja, mostrar uma preocupação ambiental 
que não condiz com a realidade, não é um expe-
diente arraigado no Brasil. É o que aponta o “Gre-

enwashing no Brasil”, estudo realizado pelo instituto de pesquisas 
Market Analysis que buscou identificar e quantificar os produtos 
nacionais que de alguma maneira tentam transmitir essa falsa 
impressão em suas apresentações.

Depois de analisar as embalagens de 501 bens não duráveis 
nacionais, de diversas categorias, a Market Analysis cruzou os 
resultados com aqueles de pesquisas similares realizadas pela 
consultoria canadense TerraChoice nos Estados Unidos, no Cana-
dá, no Reino Unido e na Austrália. O Brasil apresentou o maior 
índice de produtos livres de qualquer greenwashing: 87. No Reino 
Unido, por exemplo, nenhum produto analisado se mostrou isento 
de algum tipo de “maquiagem verde” nas embalagens.

Guia de práticas ruins
Para a avaliação, a Market Analysis utilizou uma lista de más prá-
ticas de rotulagem ambiental formulada pela TerraChoice e bati-
zada de “Sete Pecados do Greenwashing” (ver quadro). O defeito 
mais observado nas embalagens brasileiras foi o da Incerteza – a 
comunicação de mensagens genéricas, como “material reciclado”, 
que não informa o grau de reaproveitamento de materiais no pro-
duto ou em seu invólucro, podendo deixar o consumidor confuso. 
Segundo o levantamento, 46% das embalagens nacionais verifica-
das provocaram, propositalmente ou não, esse tipo de dúvida.

O estudo detectou ainda a presença média de 1,8 apelo ecoló-
gico por embalagem nacional, o nível mais baixo entre os demais 
países avaliados (nos Estados Unidos, líder desse ranking, a média 
é de 2,3 apelos por embalagem). “De acordo com um outro estudo 
nosso, metade da população tem dúvidas sobre a honestidade do 
conteúdo divulgado pelas empresas”, diz Thayse Kiatkoski Neves, 
coordenadora da pesquisa feita pela Market Analysis. “Por isso, é 
importante as empresas evitarem os pecados da rotulagem ambien-
tal para conquistar credibilidade.” (GK)
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CONFIRA A PESQUISA NA ÍNTEGRA: 

http://bit.ly/greenw

Os sete pecados do 
greenwashing nas embalagens
Custo ambiental camuflado. Embalagens 
que destacam uma qualidade “verde” do 
produto para camuflar outras características 
que, somadas, geram passivo ambiental muito 
maior. É o “pecado” mais frequente em outros 
países

Falta de prova. Presença de mensagens 
vagas nas embalagens dos produtos, como 
“ambientalmente correto”, que não explicam 
os procedimentos em que são baseadas

Incerteza. Baseia-se em informações 
confusas, como “material reciclado”, que não 
indicam a exata porcentagem da embalagem 
(ou do produto) feita a partir de matérias-
primas reaproveitadas

Culto a falsos rótulos. Embalagens dotadas 
de expressões ou elementos gráficos que dão 
a falsa impressão de chancelas de entidades 
ambientais, como o Ecocert ou o FSC

Irrelevância. Divulgação de uma qualidade 
eco-responsável que, na verdade, gera um 
benefício ambiental quase nulo

mentira. Informações totalmente falsas 
inseridas nas embalagens 

menos pior. Produtos que, por mais que 
tenham qualidades ambientais, 
só trazem malefícios para o 
consumidor e para o meio 
ambiente, como o cigarro 
orgânico.

tenham qualidades ambientais, 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 131, p. 26, jul. 2010.




