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Segundo o The Guardian, o pioneirismo de greenwashing nos EUA foi 
exercido pela divisão de energia nuclear da Westinghouse, empresa 
gigante no ramo de eletricidade, nos anos 60. Essa época foi marcada 
pelo movimento antinuclear, que trouxe questionamentos acerca dos 
impactos ambientais e da eficácia da segurança de operação de 
empresas dessa natureza, inclusive a Westinghouse, que reagiu com 
uma série de anúncios defendendo seu cuidado a tais aspectos. 

A verdade é que, em 1969, as usinas nucleares da Westinghouse 
estavam produzindo grandes quantidades de eletricidade barata com 
muito menos poluição do que as usinas de carvão concorrentes. No 
entanto, os anúncios apareceram após um colapso nuclear já ter 
ocorrido em Michigan e Idaho, e também ignoraram os levantamentos 
acerca do impacto ambiental dos resíduos nucleares.

Ainda que a prática já existisse, Jay Westerveld encontrou a inspiração 
para a criação do termo em 1983, quando fez uma pausa em sua viagem 
de pesquisa a Samoa, para surfar em Fiji. Ele reparou em uma nota 
exposta no Beachcomber Resort solicitando que seus clientes 
reutilizassem suas toalhas para ajudar o estabelecimento a contribuir 
com a preservação dos oceanos e recifes de corais, por reduzir a 
necessidade de lavagens. Porém, na época, o resort estava no meio de 
uma expansão, construindo ainda mais bangalôs na região. O discurso 
ambiental era apenas para benefício próprio da empresa.

Westerveld lembrou-se desse episódio três anos depois, escrevendo um 
trabalho sobre multiculturalismo, em que afirmou “It all comes out in 
the greenwash” (“Tudo sai no greenwash”). Um colega de turma que 
trabalhava uma revista pediu que ele produzissse um ensaio sobre isso. 
Dada a popularidade da revista na cidade de Nova Iorque, não demorou 
para que o termo ganhasse força na grande mídia.O
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O greenwashing (lavagem verde, em português) é a prática 
estratégica de promoção de discursos, anúncios, ações, relatórios, 
documentos, certificações, propagandas ou campanhas 
publicitárias alegando uma conduta ecologicamente correta.

Ele pode partir de empresas e indústrias públicas ou privadas, 
organizações não governamentais (ONGs), governos ou políticos. Em 
suma, ocorre uma usurpação de valores ambientalistas para criar 
uma falsa imagem de sustentabilidade, através de técnicas de 
marketing e relações públicas.

O termo é derivado de whitewashing, que pode ter dois significados:

1. Na política, denomina uma prática de encobertamento de 
crimes ou escândalos através de investigações superficiais e 
apresentações tendenciosas de dados.

2. Nas artes dramáticas: é usado para caracterizar a escala de 
atores caucasianos em papéis que retratam negros, orientais, 
indígenas, indianos e outras etnias.

A associação faz todo o sentido uma vez que, através do 
greenwashing, encoberta-se informações, exagera-se discursos e 
apropria-se de características que não correspondem à realidade.
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O QUE É UM GREENWASHING

Como identificar

DISCURSO 
O que a empresa diz

Manipular o discurso ambientalista com exageros, 
afirmações irrelevantes, genéricas ou pretensões irreais.

Omitir impactos ambientais negativos da operação de seu 
negócio, destacando apenas os positivos.

Mentir, usar dados falsos, fazer afirmações que distorcem a 
realidade ou que não podem ser provadas.

Usar jargão técnico incompreensível.

ESTÉTICA 
O que a empresa  

mostra

Usar imagens, sons ou vídeos ambientais sedutores.

Omitir imagens da operação dos negócios.

Destacar parceiros que compartilham compromissos 
“ecológicos”.

Utilizar uma identidade visual ambientalista, “esverdeada”.

AÇÕES
O que a empresa faz

PORTFOLIO
O que/Como a 

empresa vende

Desviar atenção para projetos socioambientais paralelos  e 
tratar obrigações legais como investimentos em meio 
ambiente.

Alegar custo excessivo de medidas ecologicamente mais 
corretas. Evitar intervenções externas alegando resolver o 
problema.

Infiltrar-se na comunidade ambientalista.

Incentivar contribuições de clientes, estimulando que 
proponham novas formas de ser e de tornar a empresa mais 
“verde”.

Vender produtos “ecológicos” que fazem mal às pessoas ou 
ao meio ambiente.

Anunciar produtos “verdes” com celebridades

Criar ecolojas físicas ou virtuais

Fonte: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-22072013-141652/publico/DissertacaoFinal.pdf



O QUE É UM GREENWASHING

Riscos para a marca
Num cenário geral, a prática de greenwash pode:

Fomentar o ceticismo do consumidor
Existe, mais do que nunca, um esforço coletivo enorme dos consumidores na busca de 
produtos mais sustentáveis para reduzir seu impacto no meio ambiente. Se eles 
descobrem que foram induzidos ao erro ou enganados, não só sua sua confiança em 
determinado produto ou serviço pode ser irreversivelmente perdida, como também 
eles podem passar a se sentirem impotentes em relação aos seus hábitos. Isso significa 
mais chances de termos pessoas desistindo de tentar uma rotina que seja melhor para 
o planeta, pois elas não acham que suas ações poderão fazer mais diferença.

Prejudicar o meio ambiente
A prática do greenwash implica, conclusivamente, que a empresa na verdade não está 
atuando para minimizar seus impactos e, portanto, sendo nociva ao meio ambiente. 
Além disso, da mesma forma que consumidores podem ser desestimulados a mudar 
seus hábitos, outras empresas também podem abrir mão de estratégias sustentáveis 
ao ver outras mentindo sobre isso e saindo em vantagem. 

Diminuir o poder do consumidor e desperdiçar seu dinheiro
Consumidores mais preocupados com o impacto de suas compras geralmente estão 
dispostos a gastar mais com produtos mais ecologicamente corretos. A maior 
decepção para um consumidor é ter um gasto elevado com uma empresa que 
supostamente está contribuindo com o meio ambiente mas na verdade não passa de 
marketing.

Reputação e vendas da empresa
Progressivamente, empresas do mundo todo têm percebido que o greenwashing não 
vale o risco, especialmente num mundo tecnológico de alta disseminação de 
informação em tempo real. Um caso de greenwash desmascarado gera prejuízos à 
empresa que qualquer esforço para ser mais sustentável jamais traria.

Fonte: https://www.thecarbonreport.co.za/4-ways-greenwashing-will-damage-your-brand/



O QUE É UM GREENWASHING

Teoria de Confiabilidade

TRANSPARÊNCIA 
Primeiro passo para qualquer 

relação de confiança e para 
construir  uma marca de valor.

COMPROMISSO 
Assumir, de forma clara e objetiva, 
as metas futuras e compromissos 

assumidos, para que esse 
desenvolvimento seja constante.

AUTENTICIDADE
Causas não são trending topics, 

são parte da essência da empresa, 
de seus pilares e valores. E devem 

ser trabalhadas como tal.

COERÊNCIA 
"Walk the talk". A consistência 
está nos valores sob os quais a 
empresa atua com seus projetos 
e políticas internas.

EMPATIA 
Ser apaixonado pelo problema do 
outro. Produtos ou projetos, devem 
ter uma demanda real e  co.criação 
com o outro.
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