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A promoção de produtos e serviços não prejudiciais ao meio ambiente deve ter por base 

estudos, estatísticas ou dados que, de fato, comprovem esta qualidade 

 

Na tentativa de atrair a atenção e conquistar a preferência do consumidor, diversas empresas 

têm-se utilizado de um artifício hoje batizado Greenwashing. Trata-se de prática de marketing 

que atribui uma consciência ambiental às marcas, rótulos, logos, embalagens e demais meios 

que distingam um produto ou serviço. 

 

As frequentes políticas e ações de defesa do meio ambiente, bem como a conscientização do 

consumidor, tiveram como resultado a adoção de uma "nova" técnica de publicidade, que 

consiste na exaltação de atributos supostamente ecológicos. 

 

Isso ocorre para que as empresas detenham um diferencial na competição com os demais 

agentes no mercado ou até mesmo para justificar os altos preços atribuídos a estes produtos e 

serviços. 

 

Diversas palavras e expressões são empregadas para sugerir atributos sustentáveis, tais como 

"verde", "sustentável", "reciclável", "biodegradável", "eco" e "eco-friendly", entre outros. 

 

No entanto, a utilização destas palavras, sem qualquer regulamentação tem como 

consequência a banalização de tais expressões, podendo, inclusive, levar uma falsa sensação 

ao consumidor de estar adquirindo um produto "ecologicamente correto". 

 

Por esta razão a promoção de produtos e serviços não prejudiciais ao meio ambiente deve ter 

por base estudos, estatísticas ou dados que, de fato, comprovem esta qualidade. 

 

Caso contrário, tal afirmação, além de causar certa ilusão no consumidor, poderia ser muito 

danosa à empresa que usa esta técnica, na medida em que estaria sujeita a acusação de 

realização de falsa propaganda. 

 

Nos Estados Unidos, para combater o greenwashing, a Comissão Federal do Comércio (FTC), 

em 1992, lançou os "Green Guides", cuja última revisão ocorreu em outubro de 2010, onde 

são determinadas diretrizes para o uso de publicidade com apelo de sustentabilidade. 

 

Nessa mesma linha, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária (Conar) 

recentemente anunciou a revisão de suas normas, e reuniu suas recomendações para este tipo 

de publicidade no artigo 36 e no Anexo U do Código Brasileiro de Autoregulamentação 

Publicitária. 

 

Nesse passo, no Brasil, desde 1o de agosto de 2011, as propagandas e anúncios com apelos 

sustentáveis devem se pautar nos critérios de veracidade, exatidão, pertinência e relevância, 

além da necessidade de serem passíveis de verificação e comprovação, independentemente do 

meio de comunicação no qual sejam veiculadas. 

 

Diante das normas estabelecidas pelo Conar, só poderão conter palavras e expressões com 

apelo de sustentabilidade, aqueles produtos que acarretam impacto significativo para o meio 

ambiente. Tal avaliação recairá sobre todo o ciclo de vida do produto, envolvendo, assim, a 

sua fabricação, uso e descarte. 

 

Para as propagandas que não estiverem em consonâncias com as normas estabelecidas, 

poderão ser imputadas advertência, alteração ou suspensão, e até mesmo nota pública do 

Conar, a fim de esclarecer os motivos que ocasionaram a suspensão do anúncio. 

 

No que tange à adoção, proteção e registro de marcas com este apelo de sustentabilidade, em 

que pese a vedação ao registro de sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, 

procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço que a marca se destina, 
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constante na Lei 9279/96 Lei de Propriedade Industrial, uma eventual restrição generalizada 

ao registro de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI deve ter por base 

um amplo debate doutrinário e, se possível, uma densa jurisprudência especializada. 

 

Também, sobre o tema, não pode ser ignorado o disposto no art. 7o. da Convenção da União 

de Paris - CUP que estabelece a impossibilidade de confronto entre a natureza do produto e 

uma marca que reivindica um registro. 

 

Nesse caso, no exame que determina a registrabilidade de uma marca seria verificado, 

também, se o produto ou serviço que se pretende distinguir possui, de fato, as características 

e os aspectos nela ressaltados, inclusive aqueles que se referem a uma suposta adequação ao 

meio ambiente. 

 

Observa-se, portanto, uma tendência de aplicação de normas rigorosas para a utilização de 

palavras, expressões e indicações que revistam os produtos e serviços oferecidos no mercado 

de um aspecto consciente em relação aos possíveis efeitos ao meio ambiente, de forma a 

evitar a criação de um cenário ilusório ao consumidor. 

 

Sendo assim, caberia às empresas e aos operadores do direito estarem conscientes dos riscos 

advindos da utilização de apelo relacionado ao meio ambiente nos produtos e serviços, 

restando ao Poder Judiciário a análise caso a caso do potencial ofensivo ao consumidor 

existente na prática de marketing empregada em determinado ativo. 

 

Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 ago. 2011,Primeiro Caderno, p. A19.   
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