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Nova norma coíbe banalização da propaganda em sustentabilidade 

 

O termo greenwashing, apesar de estar presente nos noticiários há pouco tempo, é um velho 

conhecido dos ambientalistas. É utilizado basicamente para designar informações tendenciosas 

ou propaganda enganosa de algum produto ou serviço rotulado de "ecologicamente correto", 

ou ainda que visem mascarar a má conduta ambiental ou sustentável de uma organização, 

seja ela empresa, instituição pública ou até mesmo indivíduo. -  

 

A prática, comumente utilizada no Brasil, é realizada na maioria dos casos devido a uma 

confusão entre o que as empresas consideram sustentável e o que efetivamente segue o 

conceito da sustentabilidade. Essa diferença de valores tem gerando, ao longo dos anos, vários 

embates entre ambientalistas e empresas, causados principalmente em razão de críticas de 

especialistas a práticas destacadas por algumas empresas na publicidade. 

 

Porém, essa situação deve mudar, obrigando a correção de diagnósticos equivocados: desde 

primeiro de agosto, a publicidade veiculada no Brasil não pode mais enaltecer os atributos 

"verdes" de um produto ou serviço se as empresas não puderem comprovar essas qualidades. 

A decisão é do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) que definiu, no 

início de junho, um conjunto de normas para regulamentar a publicidade que contenha apelos 

de sustentabilidade. A norma traz oito conceitos que devem guiar as propagandas 'verdes': 

concretude, veracidade, exatidão e clareza, comprovação e fontes, pertinência, relevância, 

absoluto (a publicidade não comunicará promessas ou vantagens absolutas ou de 

superioridade imbatível) e marketing relacionada a causas. Em resumo, esses conceitos 

procuram garantir que as informações divulgadas pelas empresas sobre sustentabilidade são 

verdadeiras, têm relação com seu negócio, podem ser comprovadas e realmente fazem a 

diferença para o meio ambiente. Tais conceitos colocam em cheque a maioria das propagandas 

divulgadas atualmente que estão relacionadas com o tema.  

 

Sendo assim, essa ação do Conar deve obrigar as empresas a buscarem padrões reconhecidos 

e que possuam legitimidade nacional e até internacional para provarem para seus 

consumidores que suas iniciativas são realmente 'verdes'. E este é um dos principais ganhos 

proporcionados pela nova legislação: ela irá forçar as empresas a avançarem em diagnósticos 

e a refletirem sobre suas ações de sustentabilidade. Vale lembrar que algumas empresas já 

implementam ações que podem realmente contribuir positivamente para o planeta, se 

encaixando nas exigências do Conar e em diversos outros parâmetros que validam sua eficácia 

em termos de sustentabilidade. Um exemplo seria a abordagem da Ecofrotas, que por meio de 

gestão inteligente das frotas dos seus clientes visa reduzir tanto os custos quanto as emissões 

de gases de efeito estufa (GEE), assegurando um monitoramento verificável das emissões 

baseado nas metodologias de GHG Protocolo Brasil. Além disso, a empresa incentiva a 

priorização do uso de etanol pelas frotas dos clientes e está desenvolvendo uma metodologia 

para o VCS (Voluntary Carbon Standard) para endereçar este assunto. 

 

A redução de emissões proporcionada pela iniciativa não é feita por obrigação imposta por 

uma lei, já que, no Brasil, não há regras específicas para a redução de emissões de fontes 

móveis (veículos em geral): existem apenas normas pontuais, em determinados lugares do 

País, que regulam a quantidade de poluentes emitidos pelos veículos, sendo que nenhuma 

delas estabelece metas específicas para CO2 e para empresas que trabalham com gestão de 

frotas. Outro exemplo de empresa que adota ações realmente voltadas para a sustentabilidade 

é a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que recentemente publicou um relatório 

integrado para demonstrar sua liderança em sustentabilidade e sua visão de gestão integrada 

para o mercado.  

 

O Grupo Votorantim é outro que também desenvolve ações nesse sentido. Baseado nos 

critérios do Global Reporting Initiative (GRI), o Grupo publicou seu primeiro relatório de 

sustentabilidade corporativa. A confecção do relatório possui algumas diferenças em relação ao 

praticado pela maioria das empresas que o utilizam: a Votorantim não tem ações em bolsa e 
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utiliza apenas indicadores que afetam diretamente os seus negócios. O grupo estabeleceu 

metas, cobradas periodicamente, e os resultados refletem diretamente na remuneração 

variável dos gestores. Ao mesmo tempo em que coíbe a banalização da propaganda sobre 

sustentabilidade, a nova norma do Conar deve incentivar iniciativas como essas. Gerará 

esforços para que as empresas que realmente querem se diferenciar por terem a 

sustentabilidade em seu DNA desenvolvam propostas concretas em relação ao meio ambiente 

e à sociedade. Ou seja, indo muito além de uma mera aparência simpática em relação a essas 

causas e de fato contribuindo para tornar nosso planeta um lugar melhor para se viver. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 25 ago. 2011. Caderno C, p. C8. 
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