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REPORTAGEM 

a rua, em frente ao pos-
to de gasolina, uma faixa: 
"Abasteça com o cartão 
Carbono Zero e neutra-
lize as emissões de CO, 
do seu carro". No super-
mercado, ao lado do saco 
de lixo sustentável ("so-
lução inteligente por um 
planeta mais verde"), um 

detergente que "planta árvores para você". Na pró-
xima gôndola, uma embalagem de produto de lim-
peza, em tons verdes, propaga: "Cuidando da sua 
casa e preservando a natureza". O rótulo diz que 
o produto é feito com um certo "tensoativo biode-
gradável". Você não faz a menor idéia do que se-
ja um "tensoativo", mas a mera presença da pala-
vra "biodegradável" o leva a pegar o produto. Mais 
abaixo, na mesma etiqueta: "Sempre que possível 
com matérias-primas naturais e de fontes renová-
veis". Sempre que possível? 

Expressões como "eco", "terra", "sustentável", 
"biodegradável" e "amigo do planeta" passaram a 
inundar os supermercados e as propagandas de TV, 
o que nos leva a questionar: será que o produto é 
de fato menos nocivo à natureza ou se trata de uma 
estratégia de marketing para vender mais, pegando 
carona na discussão sobre o aquecimento global e a 
extinção dos macacos bonobos? 

No começo dos anos 80, esse mesmo questio-
namento perturbou o biólogo e ativista nova-ior-
quino Jay Westerveld, quando estava em Samoa 
fazendo pesquisas com um tipo de pássaro. No ba-
nheiro do hotel, viu um daqueles avisos tão comuns 
atualmente: "Todo dia milhões de litros de água são 
gastos para lavar toalhas que foram usadas apenas 
uma vez...", sugerindo, como ainda faz, que o hós-
pede seria amigo do planeta se não abusasse das 
toalhas do hotel. O movimento "salve a toalha" in-
comodou Westerveld, que logo percebeu que a pre-
ocupação do hotel era menos com os recursos hí-
dricos do planeta do que com a conta da lavanderia. 

GQ Por que você resolveu 

fazer um documentár io 

sobre greenwashing? 

BRETT M A L L E Y Eu sempre 

via a prática de greenwashing 

e quis fazer algo positivo 

em relação a isso. Eu vi que 

poderia chamar a atenção 

para um fato que descobri 

ser inacreditavelmente 

nocivo: gigantes empresas de 

petróleo e indústrias lucrando 

cada vez mais com um 

discurso verde luxuoso, mas 

sem nenhuma legit imidade. 

Você partiu de a lguma tese 

antes de começar a f i lmar? 

O foco principal foi criar um 

clima cômico e absurdo 

em torno da prática. Nos 

apresentamos em alguns 

lugares como representantes 

de uma empresa, a 

Greenwashers Consultoria. 

No começo, pensamos que, 

ao fazer o contato com as 

companhias "verdes", elas iriam 

achar nossa proposta absurda. 

Iriam rir ou tentar nos mostrar 

que estávamos equivocados. 

Infelizmente, essa reação foi 

muito rara. Na realidade, a 

maioria das pessoas tentou 

tornar lícitos nossos serviços 

de greenwashing. Não havia 

muito o que provar. Mas 

mostrar sucintamente e com 

humor a realidade cotidiana da 

ganância e do negócio verde 

nos Estados Unidos. 

Você t inha experiência 

em assuntos ligados 

à causa verde? 

Sim. Acho que tudo começou 

com o engajamento dos meus 

pais em causas ambientais. 

Mas cresci numa pequena 

cidade de montanha, na 

Califórnia, e presenciei muitos 

exemplos flagrantes de 

desrespeito ao meio ambiente. 

Assim, quando comecei a 

encont rara minha própria veia 

criativa, isso se tornou o 

meu foco central. 

Quais empresas aparecem 

como "greenwashers" [que 

praticam a lavagem verde"]? 

Houve várias empresas que, de 

alguma maneira, cometeram 

pelo menos dois dos Sete 

Pecados do Greenwashing, 

e outras muito mais que isso. 

Mas o mais odioso foi tentar o 

contato com empresas como 

a BP [British Petroleum], E não, 

nós não conseguimos gravar 

os comentários deles. Mas 

conseguimos mostrar o absurdo 

que fazem usando os próprios 

comerciais. A feira "Go Green" ao 

que tudo indica faz um trabalho 

péssimo convidando para expor 

empresas que promovem 

greenwashing. Conseguimos 

conversar com o CEO da feira, 

e ele admitiu que tudo o que 

fazem é olhar rapidamente 

no site das empresas antes 

de convidá-las. 
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Em 1986, publicou um ensaio no qual lançou a ex-
pressão "greenwashing" - lavagem verde, em portu-
guês. O termo disseminou-se pelos Estados Unidos 
e hoje é constantemente usado para designar o ma-
rketing picareta feito por empresas para vender co-
mo sustentável um produto que não é. 

No Brasil, a expressão greenwashing ainda é res-
trita às rodas de ambientalistas. O que não signifi-
ca que a lavagem verde não deságue por estas ban-
das. No ano passado, a empresa catarinense Market 
Analysis, em parceria com a consultoria canaden-
se Terra Choice, fez a primeira e única pesquisa 
sobre o assunto no país. Ela descobriu que os cos-
méticos e produtos de higiene pessoal são os arti-
gos com maior lavagem verde nos supermercados 
brasileiros. "Percebemos que estamos rodeados de 
informações com apelos ambientais. É uma ques-
tão preocupante e forte, principalmente pela falta 
de embasamento das informações ambientais que 
são passadas aos consumidores", declara Thayse 
Neves, coordenadora da pesquisa. 

Os pesquisadores colocaram a lupa em 501 pro-
dutos, de diversas categorias. Encontraram 887 
apelos ecológicos nos rótulos, comprovando que 
há uma tentat iva de vender soluções verdes. Na 
relação apelo/produto, o Brasil ficou com um ín-
dice alto de 1,8, pouco atrás de gigantes do con-
sumo, como Estados Unidos (2,3), Canadá (2,2) e 
Reino Unido (2). 

Num ambiente de crescimento econômico, com 
acirrada disputa de preço e corrida por inovações 
tecnológicas, as empresas perceberam que o filão 
verde pode fazer a diferença na hora de o consu-
midor colocar o produto no carrinho. A National 
Geographic Society realiza anualmente levanta-
mento em 17 países para monitorar o comporta-
mento do consumidor em relação a produtos susten-
táveis. A pesquisa mostrou que 41% dos brasileiros, 
por exemplo, topariam pagar mais por um produ-
to que consumisse menos energia, com o intuito de 
preservar o meio ambiente. 

Conf i rmando o clichê de que a propaganda é a 
alma do negócio, não demorou muito até as em-
presas passarem a exibir em massa sua contribui-
ção com o meio ambiente - quem não t inha arran-
jou uma. A Market Analysis mostrou que, em seis 
anos, aumentaram em 50% os anúncios em revis-
tas evocando responsabilidade social e sustenta-
bilidade das empresas. Mas apenas uma em cada 
cinco peças publicitárias prestava contas dos re-
sultados das ações socioambientais ou detalha-
va os investimentos. "O brasileiro não só está ex-
posto ao greenwashing como está achando que na 
grande maioria essa é a prática comum das empre-
sas. E o resultado está sendo este: o consumidor 
não confia no que as empresas estão dizendo", ga-
rante Hélio Mattar, diretor-presidente do Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente, que, desde 2003, 

monitora o comportamento do consumidor. No re-
latório entregue no ano passado, 44% dos entrevis-
tados disseram não confiar nas informações sobre 
responsabilidade social divulgadas pelas empresas. 
O greenwashing não deve ajudar. 

Em 2008, o Conar (Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária) recomendou que duas 
campanhas da Petrobras fossem suspensas por pro-
paganda enganosa. Os comerciais a apresentavam co-
mo uma empresa que "pensa no seu futuro e naqueles 
que você ama, preservando o meio ambiente e bus-
cando novas fontes de energia". Detalhe: na mesma 
época a Petrobras travava uma queda de braço com 
entidades ambientalistas sobre a qualidade do diesel 
que colocava no mercado. Era acusada de exagerar no 
enxofre. A gigante nacional do petróleo contra-argu-
mentou, mas acabou por acatar a sugestão do Conar. 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária contém regras para a propaganda com 
apelos de sustentabilidade desde 1978, quando foi 
criado. Naquela época, falava-se em "poluição e 
ecologia"; hoje. em "sustentabilidade". O ecomo-
dismo levou o Conar a soltar recomendações para 
se evitar greenwashing: as informações ambientais 
devem ser verdadeiras e passíveis de verificação. 
Também devem ser exatas e precisas. "A iniciativa 
do Conar visa preservar a sustentabilidade e não 
permitir que, de algum modo, ela seja vulgarizada 
ou confunda o consumidor", afirma o presidente 
da entidade, Gilberto Leifert. As regras passaram 
a valer em agosto. Embora não haja lei que obri-
gue as empresas a seguir as recomendações, não há 
histórico de desrespeito às sugestões do Conar. 
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REPORTAGEM 

RANKING SAUDÁVEL 
Com a proliferação de rótulos 
do tipo "vamos salvar o planeta" 
e de neologismos para a palavra 
sustentável, a busca por um 
legítimo produto verde tornou-se 
uma tarefa mais do que árdua. 
Um grupo de 24 cientistas, 
sociólogos, nutricionistas, 
toxicologistas e biólogos, 

liderados por um 
professor da 
Universidade 
da Califórnia 
em Berkeley, 
se incumbiu 
de facilitar 
a vida do 
consumidor 
-pelo 
menos, do 

consumidor americano. 
Esse time de californianos criou 
um guia chamado GoodGuide 
(goodguide.com) e passou a 
dissecar a composição química e o 
impacto social de vários produtos 
exibidos nas prateleiras dos 
supermercados. O objetivo 
é mostrar ao consumidor se 
o desodorante, a pasta de 
amendoim ou o carro que você 
usa realmente prestam. 
A equipe checou e decifrou a 
praticamente indecifrável 
linguagem técnica dos rótulos. 
Depois, elaborou um ranking para 
mais de 120 mil produtos em nove 
categorias diferentes, que vão 
de cosméticos a comida para 
cachorro. Foram dadas notas de 

1 a 10 para cada uma das três 
variáveis: saúde, meio ambiente 
e sociedade. 
O GoodGuide foi criado em 2007 
pelo professor e ambientalista 
Dara O'Rourke. Ele teve a idéia 
de mergulhar na intimidade dos 
produtos enquanto passava 
protetor solar no rosto da sua filha. 
Desconfiou da fórmula exibida na 
embalagem do produto e quando 
foi checar... descobriu que entre as 
várias outras substâncias nefastas 
havia um elemento cancerígeno -
catalizado pela exposição solar. 

OGoodGuide está disponível em 
app para iPhone e já enfrenta o 
bullying das empresas, que não 
querem ter seus produtos listados 
entre aqueles com nota mais baixa. 

s selos de certificação 
exibidos nos rótulos são 
um indicativo de quão 
eco-friendly uma empre-
sa é. Maurício Voivodic, 
secretário-executivo da 
Imaflora, uma das certi-
ficadoras mais respeita-
das do mercado, dá uma 
dica. O consumidor deve 

procurar por um selo vinculado ao Iseal (Aliança In-
ternacional para Padrões Sociais e Ambientais), uma 
espécie de clube das certificadoras que impõe certos 
padrões de qualidade para chancelar um produto. 

Voivodic conta que a busca das empresas por cer-
tificação tem crescido entre 25% e 30% ao ano. "Sis-
temas que não cumprem os padrões são vistos com 
desconfiança pelo mercado. Mas o conhecimento é 
ainda muito pequeno tanto pelos consumidores quan-
to pelas empresas", alerta. "E não é o fato de ter selo 
que tem atributo de sustentabilidade. Principalmen-
te os criados pelas empresas. Existem selos na indús-
tria que a gente nem sabe o que significa." 

Empresas passaram a adotar a praga dos selos 
autodeclaratórios, inventados por elas mesmas, im-
plantados por elas mesmas e, acredite, fiscalizados 
por elas mesmas. Geralmente são símbolos com uma 
pegada fofa, como um coração ou a imagem de um 
animal. Têm também os supostamente informativos, 
como o "Não Contém CFC - Inofensivo à Camada de 
Ozônio", sendo que o uso do clorofluorocarboneto 
foi proibido há mais de 20 anos. 

Pressionada pelas demandas verdes do mercado 

internacional, a indústria da soja lançou um selo pró-
prio, o SojaPlus. A criação da autocertificação des-
pertou a ira das entidades de defesa do meio ambien-
te, como o Greenpeace, que acusou os produtores de 
exibirem credenciais, mas não se comprometerem 
com um tema caro à questão ambiental: o desmata-
mento zero. O Idec (Instituto de Defesa do Consu-
midor) orienta o consumidor a distinguir entre uma 
certificação de um organismo independente e os se-
los autodeclaratórios. "No Brasil, a rotulagem dos 
selos verdes não é regulamentada. Por isso, o pró-
prio consumidor deve verificar o quanto as empre-
sas deixam claros seus critérios e desconfiar de infor-
mações evasivas", ressalta Lisa Gunn, coordenadora 
executiva do Idec. 

De tempos em tempos, um produto cai na mira 
de organizações não governamentais, que começam 
a pressionar pelo cumprimento de certos padrões só-
cioambientais. A bola da vez é a carne bovina. O re-
latório do Greenpeace, de 2009, "A Farra do Boi na 
Amazônia", relacionou o desmatamento à produção 
de carne. Em resposta, a Abras (Associação Brasi-
leira dos Supermercados) lançou uma campanha de 
certificação para evitar que o bife vendido tivesse a 
origem questionada - leia-se, viesse de fazendas que 
usam mão de obra escrava ou que derrubam árvores 
para abrir pasto. As grandes cadeias varejistas e os 
principais frigoríficos do país aderiram rapidamen-
te ao projeto. Mas, em abril deste ano, o Ministério 
Público Federal entrou com ação civil pública contra 
14 frigoríficos, que continuaram comprando carne 
de fazendas que desmatavam ou utilizavam mão de 
obra escrava. Entre os acusados, a maior exportadora 
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de carne do Brasil, a JBS-Friboi, que havia sido uma 
das primeiras a declarar apoio à campanha de certi-
ficação. A empresa e o MPF assinaram um termo de 
acordo judicial em que o frigorífico se compromete 
a "não comercializar carne oriunda de terra indíge-
na nem de fazendas que já tenham sofrido condena-
ção por prática de trabalho escravo ou que estejam 
relacionadas na lista do trabalho escravo do Minis-
tério do Trabalho". 

O greenwashing ainda não é assunto de governo, 
mas o Ministério da Agricultura tateou a questão e 
fechou o cerco aos falsos orgânicos. Nas prateleiras 
dos supermercados, bastava um "direto da fazenda" 
para o consumidor já pegar a bandeja de berinjela 
achando que estava levando um alimento produzi-
do com práticas sustentáveis. Desde lº de janeiro, no 
entanto, só podem se apresentar como orgânicos os 
produtos que tiverem selo do ministério. "O pessoal 
começa a usar esses termos, 'saudável', 'sem agrotó-
xico' ou 'produto da nossa fazenda' e confunde. Para 
usar o termo orgânico tem de estar no sistema do mi-
nistério", disse Marcelo Laurino, fiscal agropecuário 
do Ministério da Agricultura e integrante da Comis-
são de Produção Orgânica no Estado de São Paulo. 

Agora não pense que há fiscalização suficien-
te do governo em campo. A palavra final fica com 
as certificadoras, que dão o "ok" para os produto-
res se cadastrarem no sistema do ministério. O ca-
dastro feito é igual ao selo no rótulo e a venda é li-
berada. Para Sandra Caires, gerente comercial de 
orgânicos do Pão de Açúcar, falta um corpo técni-
co do governo para fazer o controle do setor. A re-
de, cuja venda dos produtos desse tipo cresce 30% 
ao ano, diz usar mecanismos próprios, como o ras-
treamento da origem do produtor e a fiscalização 
em campo com visitas às fazendas orgânicas for-
necedoras. "O brasileiro não gosta de ler rótulos. 
Portanto fica muito mais fácil conseguir enganar o 
consumidor. As pessoas se aproveitam mesmo", re-
clama Sandra. A pesquisa do Akatu, por exemplo, 

mostrou que apenas 16% dos consumidores sabem 
definir corretamente o termo "sustentabilidade". 

O instituto lançará nos próximos seis meses o 
primeiro guia contra greenwashing. Um volume será 
destinado a empresas e agências de publicidade e de 
comunicação. Um outro, aos consumidores. Por en-
quanto, uma boa maneira de se proteger da lavagem 
verde é ficar atento às atitudes pecadoras do greenwa-
shing listadas pela pesquisa da Terra Choice: 1) Ca-
muflar o custo ambiental; 2) Apostar na incerteza; 
3) Não provar os benefícios do produto; 4) Se apre-
sentar como o "menos pior" do mercado; e 5) A mais 
óbvia de todos, mentir. Com o perdão do trocadilho, 
o resumo da ópera é que nosso mercado verde ainda 
está bem longe de ficar maduro. 
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Text Box
Fonte: GQ Brasil, São Paulo, n. 6, p. 146-151, set. 2011.




