
 

 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR, SEGURANÇA NACIONAL, ÁGUA 

VIRTUAL E GREENWASHING COMO ELEMENTOS DE GESTÃO 

AMBIENTAL 
 

 

 

Maria Beatriz D´Almeida Ramos Inkis – biainkis@gmail.com 

Universidade Estadual de Campinas 

Rua Santa Madalena, 291, ap. 102 

01322-020 – São Paulo – SP 

 

 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo tratar de questões pontuais que afetam a gestão 

ambiental desde o início do ciclo de vida de um produto, como os impasses geopolíticos e 

geoeconômicos que podem advir do uso indevido dos recursos naturais -notadamente o solo e a água- 

e gerar efeitos no âmbito da segurança alimentar ou até mesmo da segurança nacional, quando se 

trata da aquisição de terras por estrangeiros, o compartilhamento de bacias e a água virtual 

exportada em commodities; até daquelas que se dão apenas no fim desse ciclo, como a prática da 

"maquiagem verde" ou greenwashing. 
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Abstract: This article aims to address specific matters affecting environmental management from the 

beginning of a product's life cycle, as the geopolitical and geoeconomic issues that may arise from the 

misuse of natural resources - especially land and water- which can produce effects in the context of 

food security and even national security, such as the acquisition of land by foreigners, sharing of river 

basins and virtual water exported with commodities; as well as those that occur only at the end of this 

cycle, as greenwashing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Embora muito trabalhado pelo setor privado, com atenção às normas da ISO 14000, 

certificação das empresas e produtos com selo verde, o conceito de gestão ambiental é muito mais 

amplo do que normalmente costuma se apresentar, incluindo também a atuação do setor público e dos 

cidadãos.  

 Nesse sentido,  Antonio Eduardo Lanna (2000), trata a gestão ambiental como o processo 

de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço, com vistas 

a garantir a adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais - naturais, econômicos e 

socioculturais - às especificidades do meio ambiente. 

 Ao tratarmos desses recursos, vale relembrar que o uso da terra e da água e as 

consequências dele advindas trazem questões não apenas de interesse local ou regional, mas também 

global, tendo em vista, especialmente, a escassez desses recursos no mundo. Como bem ressalta Lester 

Brown (2012), "A comida é o novo petróleo. Terra é o novo ouro". 

 Diversos fatores podem ser apontados como favorecedores dessa situação, desde os de 

ordem filosófica, como o rompimento do elo homem-natureza, até os de ordem numérica ou 

econômica, como o desenvolvimento de países populosos como a China e a Índia e o decorrente 

"avanço na cadeia alimentar", ou seja, maior consumo de carne, o crescimento populacional mundial,  

a queda, em um terço, das reservas mundiais de grãos; o uso de terras agriculturáveis para cultivo de 

biocombustíveis, entre outros (BROWN, 2012). 

 Nesse cenário, exsurgem duas preocupações no que se refere à segurança: de um lado, a 

chamada "segurança alimentar", que se traduz , conforme a Food and Agricultue Organization- FAO 

no "acesso físico e econômico das pessoas a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer 

as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e sã" 

(FAO,1996) e do outro, a segurança nacional e defesa, que visam proteger a terra e a água dos Estados 

não apenas como recursos naturais, mas também como ativos estratégicos (VITTE, 2013, b). 

 Afora isso, merece destaque a questão da "água virtual", não contabilizada na exportação 

de commodities, mas fundamental para uma produção e comercialização não apenas mais sustentável, 

como também mais econômica.  

 Dessa maneira, não apenas a gestão, como a proteção da água e do uso do solo é 

fundamental para que se mantenha a soberania dos Estados, como também para garantir a 

sobrevivência de suas populações. 

 Por fim, outro fator que não costuma ser considerado quando tratamos de gestão 

ambiental, é o do uso indiscriminado de falsos selos verdes, o chamado "greenwashing", que pode, de 

fato, trazer prejuízos econômicos às empresas, além de oferecer risco aos consumidores. 

 Este artigo trata brevemente desses assuntos e tem como objetivo chamar a atenção para 

questões ainda pouco consideradas na gestão ambiental no Brasil. 

  

 

2. TERRA E ÁGUA: DE RECURSOS NATURAIS A ATIVOS ESTRATÉGICOS 

  

 É sabido que a água e o solo são recursos naturais, tendo em vista que são insumos 

necessários à manutenção de organismos, às populações e ecossistemas (BRAGA, 2007). Com a 

crescente procura por esses recursos, diante de fatores como o aumento da demanda por alimentos em 

face do crescimento populacional global e aumento da renda em nações emergentes, o maior uso do 

solo para o cultivo de agrocombustíveis, as alterações climáticas que reduzem a produção agrícola e o 

investimento em terra como alternativa à aplicações de alto risco, estes passam a ficar 

progressivamente escassos e, por consequência, a despertar interesses não apenas geoeconômicos, 

como geopolíticos, tornando-se ativos estratégicos. Como bem ressaltam Senhoras, Moreira e Vitte 

(2009),  

 

Quando é escasso em nível global, um recurso natural converte-se em um elemento 

geopolítico de poder internacional ao incitar motivos de disputas e conflitos que 

acontecem potencialmente no âmbito político, econômico ou militar mediante a 



 

 

confrontação diplomática, empresarial ou castrense. Neste sentido, um recurso natural 

somente torna-se estratégico quando ele passa a ser escasso e potencialmente vital para 

o desenvolvimento de atividades econômicas, uma vez que o componente conflitivo da 

geopolítica dos recursos naturais acontece em função da assimetria natural de sua 

dotação, quando em alguns territórios há abundância e em outros escassez. 

 

 Diante desse cenário, a América do Sul, enquanto possuidora de 47% das reservas 

mundiais de água doce (ALBUQUERQUE, 2012) e de 37,58% de seu território considerado terra 

agriculturável (WORLD BANK, 2013), apresenta um potencial de investimento inegável, 

especialmente após o fenômeno da “agroinflação”, caracterizado pelo aumento vertiginoso dos preços 

dos alimentos após a crise financeira internacional de 2008, que, longe de ser superada, teve breve 

arrefecimento, mas  voltou a apresentar aumento nos preços  a partir de 2009 e desde então não teve 

significativa queda (HAGE et al, 2012). 

 Desse modo, salta aos olhos a aquisição de terras por estrangeiros,  notadamente na 

África e na América Latina, com destaque para o Brasil. O perfil dos compradores são os governos ou 

empresas de países que detêm capital, mas sofrem de escassez de água e terra, como os do Golfo 

Pérsico ou que são muito populosos e preocupam-se em garantir sua segurança alimentar, caso da 

China, por exemplo (REYDON & FERNANDES,[?]).  

  O fenômeno da compra de terras por estrangeiros pós-crise de 2008 tem gerado até 

mesmo discussões doutrinárias acerca de sua terminologia. Alguns autores e também, em regra, o 

Banco Mundial, o denominam de "large-scale land acquisitions", ressaltando seu o caráter positivo, 

como a geração de emprego e renda e desenvolvimento de infraestrutura nos países em que as terras 

são compradas e tratando-o como parte da dinâmica capitalista, que deve, sim, ser controlada, mas não 

impedida; enquanto outros autores o chamam de "land grabbing", destacando o prejuízo econômico, 

social e ambiental, defendendo, assim, sua coibição. 

 Ao tratarmos de gestão ambiental no setor privado, tais questões merecem especial 

atenção em função das implicações jurídicas, políticas, econômicas e até mesmo diplomáticas que 

podem advir do mau uso de recursos naturais, o que se traduz em maior custo de produção. As 

indústrias já estabelecidas devem prestar atenção às terras no entorno e ao uso de bacias 

compartilhadas, buscando precaver-se desse tipo de prejuízo. Nesse sentido, o gestor ambiental deve 

ter plena comunicação com os setores jurídico e de relações governamentais de suas empresas, 

visando antecipar riscos dessa ordem. 

 O gestor ambiental público, como membro da Administração, deve estar ainda mais 

atento, tendo em vista que o risco apresentado refere-se à segurança nacional e a questões 

diplomáticas, devendo considerar fiscalizações, licenciamentos e políticas públicas com muito 

cuidado, pensando sempre não apenas em âmbito local, como também regional e global e buscando 

alinhamento com a legislação e políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

 Outro fator que merece destaque, especialmente em se tratando de grandes grupos 

econômicos utilizando dessas terras para a exportação de commodities¸ é a "exportação indireta" de 

recursos hídricos, enquanto "água virtual", ou seja, aquela utilizada para o cultivo, produção, 

embalagem e exportação de determinada commodity, ou mesmo produto industrializado, o que deve 

ser levado em conta tanto quando se trata de gestão de recursos hídricos, como para fins ambientais, 

como também para fins de securitização, mas ainda não é adequadamente contabilizado. Como bem 

ressalta Allan TONY (2011), um quilo de grãos de café possui cerca de 21.000 litros de água virtual, 

quando exportados para o Reino Unido, por exemplo. 

 A água virtual, por não estar  "visível" no ciclo de vida de um produto, pode induzir a 

erro gestores ambientais do setor público e privado e trazer implicações econômicas e ambientais de 

grande monta. Por isso, tanto no âmbito de fiscalização como no de adoção de boas práticas e gestão 

dos processos, é fundamental que se atente para essa questão, inclusive no que diz respeito a eventuais 

fornecedores de insumos e matérias primas. Do contrário, o excesso de uso de recursos hídricos no 

início do ciclo pode tornar inócua a boa gestão realizada em seu curso.  

 

 



 

 

3. GREEN WASHING (MAQUIAGEM AMBIENTAL): O MAIOR RISCO É A DESCRENÇA 

GENERALIZADA 

 

 Diferentemente das questões até então trabalhadas, que, em regra, envolvem o (mau) uso 

de recursos naturais durante a produção das commodities, o assunto deste capítulo refere-se ao seu 

contato com o consumidor: o greenwashing. Em termos bem simples, essa expressão é utilizada para 

anúncios, propagandas e rótulos que prometem mais benefícios ambientais do que realmente oferecem 

(DAHL, 2010). 

 Por ser a rotulagem um dos itens da ISO 14000 (Série ISO 14020, 14021, 14024, 14025), 

resta clara a importância desse tema no que diz respeito à gestão ambiental, tanto no sentido de evitar 

problemas na indústria gerida, como para estar atento à deslizes e abusos dos concorrentes, o que pode 

prejudicar o sistema de selos, certificação e "commoditização verde". 

 O setor público, por sua vez, deve coibir tais abusos e promover a informação dos 

consumidores, sob pena de uma descrença generalizada que acabará por afetar negativamente 

inclusive as empresas que agem corretamente (DAHL, 2010).  

 A ABNT define como “rótulo ambiental” toda e qualquer declaração que indica aspectos 

ambientais de um produto ou serviço, seja em forma de texto, símbolo ou elemento gráfico presente 

em toda e qualquer comunicação sobre o mesmo, inclusive na embalagem. A norma ainda especifica 

que o objetivo de tais rótulos é promover a demanda e fornecimento de produtos que causem menor 

impacto ambiental por meio de informações precisas, verificáveis, não enganosos, e relevantes, e que 

eles devem ser inteligíveis e não confundir o potencial comprador (ABNT, 2002). O greenwashing 

consiste justamente no oposto dessa definição. 

 A Terra Choice Environmental Marketing (2010), elencou os "sete pecados do 

greenwashing": 

  

1. Pecado do Custo Ambiental Camuflado - o rótulo ou anúncio destaca uma 

qualidade ambiental do produto, mas esconde outras características no processo 

produtivo, que, no final, acabam tornando o produto ambientalmente prejudicial (ex. uso 

de água ou energia em excesso na produção). 

 2. Pecado da Falta de Prova - o produto afirma ser ambientalmente correto, como 

"biodegradável", "reciclado" ou dotado de "eficiência energética", mas a comprovação 

dessas informações não é possível por nenhum canal (internet, telefone de um SAC, no 

local da compra). 

  3. Pecado da Incerteza - a informação passada no produto não é suficientemente clara 

e objetiva ou isoladamente considerada, não tem muito significado. Normalmente ocorre 

com o uso das expressões "ecologicamente correto", "feito com ingredientes naturais" 

"amigo da natureza"etc. 

 4. Pecado do Culto a Falsos Rótulos - uso de desenhos ou gráficos que dão a entender 

que o produto possui selos e/ou certificações que não existem.  

 5. Pecado da Irrelevância - o  produto destaca informação inúteis ou desimportantes e 

acabam distraindo o consumidor, que poderia comprar outro produto que não usou desse 

artifício. Clássico exemplo são as embalagens com a mensagem "não contém CFC", 

substância proibida há anos no Brasil por prejudicar a camada de ozônio. 

 6. Pecado do “Menos Pior” - ocorre em produtos que, per si, causam prejuízo ao 

consumidor ou ao meio ambiente. Ex.: inseticida que possui água como solvente ou óleos 

essenciais naturais, mas que tem em sua fórmula veneno também. 

 7. Pecado da Mentira - informações, selos, certificações inverídicas ou concedidas 

anteriormente, mas expiradas. 

 

 No setor privado, normalmente esses pecados ocorrem por falta de comunicação entre o  

departamento de marketing e o responsável pela gestão ambiental. Por vezes, todo o processo de 

otimização de recursos naturais pode ser prejudicado em função de mero detalhe no final da cadeia 

produtiva, por isso é muito importante acompanhar todo o ciclo de vida de um produto, até a sua 

exposição nas gôndolas de supermercados e até ser anunciado em diversos meios de comunicação. 



 

 

 Para um panorama da prática do greenwashing no Brasil, vale recorrer à pesquisa 

realizada pela Market Analysis (2014). Ela apontou que, em relação a mesma pesquisa realizada em 

2010, o número de produtos com apelos ambientais quadriplicou, sendo que os cosméticos e higiene 

pessoal são a categoria que mais cresceu em oferta: 463%. No entanto, apenas 7% dos chamados 

produtos “verdes” do total pesquisado possuía, de fato, certificação ou endosso de terceira parte e 

apenas 5% possuíam selos originais. A pesquisa demonstrou ainda significativa redução significativa 

na proporção da prática de greenwashing no que se refere a produtos de limpeza, cosméticos e de 

higiene pessoal (os que mais incorrem nos "pecados" da prática): enquanto em 92% incorriam em 

algum dos pecados em 2010, esse número foi reduzido a 61% em 2014.  

 Levando em consideração todos os dados em conjunto, é possível concluir que, embora 

as empresas tenham melhorado eticamente nesses quatro anos, a entrada de mais produtos com apelos 

ambientais no mercado praticamente suplanta esse efeito positivo. 

  Por isso, cresce a necessidade de atenção a essa prática, pois, como visto em estudos no 

exterior (DAHL, 2010), o grande prejuízo é o ceticismo exagerado do consumidor final, que diante de 

tantas fraudes na rotulagem, acaba não acreditando mesmo nos selos e informações verdadeiras, o que 

traz prejuízo econômico para as empresas e ambiental para o planeta. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando assuntos como segurança nacional e alimentar são explorados, muitos 

profissionais, de diversas formações, ainda relutam em aceitar que o planeta já se encontra em uma 

realidade de escassez avançada de recursos naturais e acreditam que considerar efetivamente tais 

tópicos é um exagero.  

 Entretanto, já é possível observar, na prática, diversos movimentos de governos e 

empresas no sentido de garantir tais recursos no futuro. Dessa forma, deve-se ter em mente todas essas 

questões ao atuar na gestão ambiental tanto do setor público, como privado, sob pena de altos custos 

ambientais para o país e custos econômicos que podem até mesmo inviabilizar determinadas 

atividades do setor privado. 

 No que se refere à prática do greenwashing, não se recomenda deixar tais questões 

relegadas apenas aos setores que atuam na ponta final do processo produtivo, tendo em vista que, 

como já dito, um pequeno deslize no final pode significar a desconsideração de um bom trabalho em 

todo o resto dessa caminhada.  

 Além dos óbvios prejuízos ambientais e econômicos, há o risco do crescimento no 

número de consumidores tão céticos que passam a desconsiderar inclusive as boas práticas de 

empresas sérias, as reais certificações e  selos verdes, favorecendo a compra de produtos que 

desconsideram a sustentabilidade por serem mais baratos ou deixando que empresas pouco éticas 

lucrem até três vezes mais com produtos falsamente vendidos como "verdes". O esforço comum entre 

setor público e privado só tem benefícios a produzir, com a coibição de práticas antiéticas e o reforço 

na informação dos consumidores.  
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