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Andrea Vialli

A partir de 1.º de agosto, a pu-
blicidade veiculada no Brasil
não deverá mais enaltecer os
atributos “verdes” de um pro-
duto ou serviço se as empre-
sas não puderem comprovar
essas qualidades. O Conselho
Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar) de-
finiu ontem um conjunto de
normas para regulamentar a
publicidade que contenha

apelos de sustentabilidade.
O objetivo é coibir a banaliza-

ção da propaganda sobre o tema
e evitar que o consumidor fique
confuso em relação ao que é um
produto verde ou sustentável.
“Um anúncio que cite a sustenta-
bilidade deve conter apenas in-
formações ambientais passíveis
de verificação e comprovação”,
diz a norma. Segundo Gilberto
Leifert, presidente do Conar,
não se trata de um boicote a esse
tipo de publicidade.

“Não estamos buscando punir
essas empresas, mas sim elevar o
nível da publicidade sobre sus-
tentabilidade”, diz. Leifert res-
salta que países como Canadá,
França e Inglaterra já limitam a
publicidade ambiental, com o ob-
jetivo de reduzir o chamado

greenwashing – termo que defi-
ne a propaganda enganosa de
atributos verdes de produtos ou
serviços.

De acordo com as novas reco-
mendações, as empresas tam-
bém devem seguir critérios ao
anunciar benefícios sociais e am-
bientais de determinados produ-
tos. “Não serão considerados
pertinentes apelos que divul-
guem como benefício socioam-
biental o mero cumprimento de
disposições legais”, segundo os
critérios.

Segundo Leifert, as empresas
que descumprirem as normas fi-
cam sujeitas a punições que va-
riam de advertência à suspensão
da campanha publicitária e divul-
gação pública do descumprimen-
to da regulamentação.

Caso emblemático. A discus-
são sobre a regulamentação da
publicidade verde tomou força
após a suspensão, em abril de
2008, de duas campanhas publi-
citárias da Petrobrás. O Conar
suspendeu as campanhas, que li-
gavam o nome da empresa a
ações de responsabilidade am-
biental, após pedido de análise

de um grupo de instituições go-
vernamentais e ONGs.

As instituições acusavam a es-
tatal de anunciar um comprome-
timento com o ambiente que
não seria verdadeiro, pois na oca-
sião a empresa resistia em redu-
zir o teor de enxofre no diesel,
fator de agravamento da polui-
ção nos centros urbanos.

Após a suspensão das peças pu-
blicitárias, a empresa aceitar fir-
mar um acordo com o Ministé-
rio Público Federal para reduzir
o poluente no combustível.

Oportunismo. Na avaliação de
Mariana Ferraz, advogada do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), a medida é
bem-vinda, pois traz clareza a
empresas e consumidores. “Ho-

je vemos uma enxurrada de
greenwashing na publicidade.
As empresas se vendem como
verdes, dizem que plantam ár-
vores, mas ninguém fiscaliza
essas ações”, afirma.

“Agora os consumidores po-
derão utilizar o Conar para de-
nunciar empresas que este-
jam mentindo nesse campo”,
completa a advogada.

Segundo Mariana, recente
pesquisa sobre bancos realiza-
da pelo Idec com consumido-
res mostrou que é grande o ce-
ticismo em relação às boas prá-
ticas sociais e ambientais das
instituições financeiras. “Nes-
se caso específico, o consumi-
dor vê a publicidade verde co-
mo um oportunismo.”.

De acordo com a advogada,
o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) já prevê puni-
ções a empresas que veiculam
propaganda abusiva.

Governo quer dar 75 mil
bolsas no exterior até 2014

Conar restringe propaganda enganosa de empresa ‘verde’

ESTADÃO. EDU

Portaria publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União altera as re-
gras para concessão de financia-
mento estudantil (Fies) a alunos
do ensino superior. Agora, quem
tiver terminado o ensino médio
a partir de 2010 deverá obrigato-
riamente ter feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
para solicitar o Fies.

O regulamento anterior era ge-
nérico quanto à necessidade de
prestar o Enem. Ele dizia apenas
que todo estudante ingressante
no ensino superior a partir do pri-
meiro semestre de 2011 precisa-
va ter participado do exame para
pedir o Fies.

Pelos novos dispositivos, a exi-
gência vale somente para quem
concluiu o ensino médio a partir
de 2010.

Também podem pedir o finan-
ciamento estudantes matricula-
dos em cursos de licenciatura
(normal, superior ou pedago-
gia) que sejam professores da re-
de pública de ensino, no efetivo
exercício do magistério da edu-
cação básica e integrante do qua-

dro de pessoal permanente da
instituição pública.

Segundo a portaria, os estu-
dantes interessados no Fies
que concluíram o ensino mé-
dio antes de 2010 deverão
comprovar essa condição à
Comissão Permanente de Su-
pervisão e Acompanhamen-
to, na sua instituição de ensi-
no. Essa regra não vale para
quem já possui contrato com
o Fies.

As inscrições para o Enem
2011 terminam às 23h59 da
sexta-feira. Os interessados
devem se inscrever pelo site
enem.inep.gov.br. As provas
serão aplicadas em 22 e 23 de
outubro.

Ativistas da organização de proteção aos
animais Peta desfilam pintados de verde
durante uma manifestação em defesa da dieta
vegetariana em Kuala Lumpur, na Malásia.PLANETA

MEC muda regras de
financiamento estudantil

DEFESA DO VERDE

Dilma diz que não
negocia desmate no
Código Florestal
Presidente afirma que compromissos assumidos diante de outras
nações de cortar as emissões de gases-estufa serão cumpridos

● A Polícia Ambiental de São
Paulo aplicou R$ 131 mil em mul-
tas de 50 autos de infração am-
biental nos últimos dois dias em
uma blitz nas fronteiras esta-
duais e nas principais madeirei-
ras. A ação fez parte do progra-
ma São Paulo Amigo da Amazô-
nia, criado pela Secretaria do
Meio Ambiente em 2007 para
coibir a comercialização de ma-
deira ilegal. Duas pessoas foram
presas em flagrante e 343 veícu-
los, vistoriados nesses dois dias.
Foram detectadas irregularida-
des de documentação, mas não
madeira ilegal. / REJANE LIMA

Mariana Mandelli

O governo federal quer conce-
der, até 2014, 75 mil bolsas de es-
tudo no exterior para estudan-
tes do nível médio ao pós-douto-
rado. A iniciativa faz parte de um
novo programa de internaciona-
lização chamado Ciência sem
Fronteira. A intenção é de que os
primeiros contemplados sejam
selecionados no início de 2012.

No fim de abril, a presidente
Dilma Rousseff havia dito que o
governo pretendia oferecer essa
quantidade de bolsas. A ideia é
que o aluno estude com as despe-
sas de passagens aéreas e seguro
médico pagas. O projeto final se-
rá apresentado a ela no dia 15 pe-
los ministros Fernando Haddad,

da Educação, e Aloizio Merca-
dante, da Ciência e Tecnologia.

O programa contará com o
apoio da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), responsável
por 40 mil bolsas – o investimen-
to será de US$ 936 milhões (R$
1,47 bilhão). O Conselho Nacio-
nalde Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) conce-
derá as 35 mil bolsas restantes.

As bolsas da Capes terão dois
modelos: porcandidaturasindivi-
duais e por concessão de bolsas
inseridasemprojetos decoopera-
ção internacional. De acordo
com o projeto, 65% delas devem
ser destinadas a graduação e dou-
torado sanduíche (parte no País,
parte no exterior).

Interesse. O MEC está entran-
do em contato com universida-
des estrangeiras para negociar –
de acordo com a pasta, 95% das
instituições dos EUA contatadas
demonstraram interesse. “Va-
mos expor bons alunos a ambien-
tes de ensino e pesquisa diferen-
ciados”, disse o presidente da Ca-
pes, Jorge Guimarães.

Para a presidente da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), Helena Nader,
a iniciativa é boa, mas deveria ha-
ver um investimento também
em bolsas dentro do País. /

COLABOROU CARLOS LORDELO

Após blitz, SP
aplica R$ 131 mil
em multas

Órgão que autorregula
publicidade quer coibir
banalização do tema
sustentabilidade
nas campanhas
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Após a derrota na Câmara dos
Deputados que expôs as fragi-
lidades da base governista,
com a aprovação da anistia a
produtores que desmataram
em Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) às margens
de rios e encostas, a presiden-
te Dilma Rousseff disse on-
tem que não negociará a ques-
tão do desmatamento na re-
forma do Código Florestal,
que tramita agora no Senado.

“Não negociaremos e não
tergiversaremos com a ques-
tão do desmatamento. Va-
mos cumprir os compromis-
sos que assumimos e não per-
mitiremos que haja uma volta
atrás na roda da História”, dis-
cursou. Dilma voltou ao tema
na cerimônia de criação da Co-
missão Nacional e do Comitê
Nacional de Organização da
Conferência das Nações Uni-
das sobre o Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20), que
ocorrerá 20 anos depois da
Eco-92, realizada no Rio.

No início do mês, durante
almoço com senadores do
PMDB, Dilma teria admitido
a possibilidade de o governo
apoiar uma anistia aos desma-
tadores, desde que o benefí-
cio ficasse limitado a micro e
pequenos produtores rurais.

Ajustes no texto. O governo
quer aproveitar que o texto es-

tá no Senado para fazer ajustes –
o senador Jorge Viana (PT-AC)
será o relator do Código Flores-
tal naComissão de Meio Ambien-
te. Se houver mudanças, o texto
volta à Câmara. Caso contrário,
segue para as mãos da presiden-
te, que poderá sancioná-lo, trans-
formando-o em lei, ou vetá-lo.

Durante a votação na Câmara,
em maio, as galerias foram toma-
das por ruralistas, favoráveis ao
texto do relator Aldo Rebelo (PC
do B - SP), e ambientalistas, con-
trários ao relatório. O clima foi

tenso e houve bate-boca.
Na ocasião, o líder do governo

na Câmara, Cândido Vaccarezza
(PT-SP), disse que a emenda
apresentada pelo PMDB e apoia-
da pela maioria dos partidos da
base e de oposição foi considera-
da uma “vergonha” por Dilma.

Mudanças. Ontem, a presiden-
te disse que o Brasil e o mundo
mudaram significativamente
nos últimos 20 anos. “O tema da
a Rio+20 tem hoje muito a ver
com a nossa trajetória nesses 20
anos. O conceito de desenvolvi-
mento sustentável, com o qual
hoje todos concordamos, é um
desenvolvimento baseado no
crescimento econômico, na in-
clusão social e em consideração
muito forte que integra a ques-
tão do desenvolvimento econô-
mico e social, que é o aspecto am-
biental”, afirmou a presidente.

Dilma aproveitou a ocasião pa-
ra destacar a atuação do Brasil
nas questões da conferência –
conciliando o papel de grande
produtor de alimentos ao de de-
fensor do meio ambiente – e rea-
firmou o compromisso com a
sustentabilidade.

A presidente também afirmou
que o governo brasileiro vai se
empenhar para que a Rio+20
“não seja só uma autoconsciên-
cia brasileira a respeito de uma
trajetória e um compromisso
com o seu povo e o mundo, mas
também que seja justamente es-
se diálogo com o futuro”.

● Mercado de trabalho
O projeto do governo pretende
conceder bolsas a estudantes
de cursos técnicos de nível
médio (cerca de 3 mil) e também
de educação profissional.

● Impacto

Exame Nacional do
Ensino Médio passa a ser
obrigatório somente para
quem concluiu o ensino
médio a partir de 2010
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AHMAD YUSNI/EFE

GILBERTO LEIFERT
PRESIDENTE DO CONAR
“Se uma marca quer exaltar um
selo verde, a publicidade deve se
ater aos benefícios comprováveis
desse selo e dar ao consumidor
meios para obter informações.”

Pacto. Área desmatada em Marabá (PA); Dilma defendeu desenvolvimento sustentável
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