
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

   
 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
Direito à Cidade e Justiça Ambiental 

 

Os desafios do e-commerce sustentável: novas práticas 
comerciais e a utilização de selos verdes 

 
 

Ruth Maria Guerreiro da Fonseca Armelin 1 

                            

Palavras-chave: e-commerce; práticas sustentáveis; selo verde. 

  

Key-words: e-commerce, sustainable practices; green seal. 
. 

As relações comerciais sofreram profundas transformações desde o advento da internet 

trazendo novos desafios às empresas que buscam por soluções sustentáveis em sua 

dinâmica de funcionamento. Tanto as empresas que tem o e-commerce como uma de suas 

modalidades de vendas, quanto as empresas que vendem exclusivamente pela internet 

poluem o meio ambiente, seja pela política de entrega de seus produtos, sistemática de 

produção, embalagem dos produtos, como também pela quantidade de acessos que o seu 

site possui, já que a geração de energia elétrica para que eles ocorram é um dos maiores 

emissores de poluição.  

Paradoxalmente o e-commerce contribui para a diminuição na emissão de poluentes por 

possibilitar compras feitas em casa (sem a necessidade de cada cliente se dirigir a uma loja 

com seu veículo) e também por possibilitar que grande parte do trabalho seja feito pela 

internet, sem a necessidade de deslocamento dos donos da empresa e funcionários ou até 

mesmo ao eliminar a necessidade de uma loja física, evitando-se consumo de água, energia 

elétrica e a geração de resíduos ao meio ambiente. 

Nesse contexto, as empresas, seja pelo fato do Estado não querer ou não poder interferir 

intensivamente na regulação ambiental de tais práticas, partem para iniciativas particulares 

para tornarem-se sustentáveis. Sabadell (2006, p. 21) ressalta que: “A tendência é acentuar 
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os aspectos “mercantis” da preservação ambiental, diminuindo a parte estadocêntrica 

tradicional das políticas ambientais”. As empresas passam a perceber o potencial de um 

processo produtivo sustentável, que possa ser promovido pelo chamado marketing verde. 

Nas palavras de Lopes, Pacagnan (2013): “As atividades de marketing verde devem ter 

como finalidade orientar, educar e criar desejos e necessidades nos consumidores, sempre 

visando causar um menor impacto ambiental, além de atingir os objetivos de 

comercialização das organizações. Além de ter a capacidade de promover eficazmente a 

conscientização ambiental, possui ligação direta com a sustentabilidade do consumo.” A 

potencialidade comercial que o marketing verde oferece diante do possível incremento de 

vendas e valorização de marca de uma empresa dita sustentável motivou a criação de selos 

ambientais por empresas, como o caso de uma startup brasileira que criou um selo 

sustentável exclusivamente para sites, blogs e lojas virtuais, que certifica empresas 

mediante pagamento comprometendo-se a plantar árvores e reflorestar a Mata Atlântica na 

proporção dos cliques que o site, loja ou blog recebe.   

 
 

FIGURA 1 –  Imagem da dinâmica do selo sustentável para sites. 

Fonte: http://www.sitesustentavel.com.br/. 2017    

Questiona-se o impacto realmente positivo de tais práticas notadamente por utilizar-se de 

métodos simplificados de uma suposta compensação aos danos ambientais gerados por 

uma empresa sem qualquer conscientização de suas práticas nocivas ou mesmo de 

mudança de atitudes. O selo, nos moldes em que é apresentado, distorce a visão de uma 

empresa realmente sustentável, já que se baseia em parâmetros errôneos de práticas 

efetivamente sustentáveis, não configurando necessariamente uma empresa responsável. 

Na medida que o e-commerce se torna o meio pelo qual a maioria dos consumidores e das 
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empresas realizam transações de compra e venda maior a necessidade de se incentivar a 

prática sustentável das mesmas, o que pode se dar de diversas maneiras, mas no caso em 

questão pela certificação de sites, blogs ou lojas virtuais que cumpram determinadas 

exigências a fim de se conseguir um “selo verde”, que efetivamente promovam o 

desenvolvimento sustentável de seu negócio. Nesse sentido, tramita na Câmara dos 

Deputados um Projeto de Lei que pretende regular a concessão de selos ambientais, uma 

vez que: “Institui a obrigatoriedade de auditoria externa, independente e periódica, em 

entidades certificadoras que criem, promovam, concedam ou distribuam certificações 

ambientais, selos verde ou congêneres, a ser realizada por entidades acreditadoras”. 

 
FIGURA 2 – Selos verdes existentes no Brasil 

Fonte: http://comprassustentaveis.com/produtos-sustentavei/selo-verde/2017 
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