
Guia de comunicação para 

ligar o consumo à 

biodiversidade

Vamos falar sobre a 

natureza dos seus 

produtos



What‘s it all about

O Guia ilustra descobertas relevantes sobre comunicação eficaz 
em relação à biodiversidade e ao consumo.

O Guia faz parte do Kit de Ferramentas de Comunicação –
Ligando Consumo e Biodiversidade desenvolvido dentro do 
Grupo de Trabalho de Comunicação da Biodiversidade da rede One 
Planet.

Encontre o kit de ferramentas aqui:

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-
information-scp/biodiversity

Introdução – Do que se trata?

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity


What‘s it all about

O Guia fornece orientação para

• formuladores de políticas

• negócios e empresas

• ONGs

que desejam desenvolver estratégias de comunicação, 
formulando mensagens-chave para aumentar a conscientização
sobre a proteção da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos por meio do consumo sustentável.

Introdução – Para quem?



A jornada à frente...

CONTEÚD
O

•

Estrutura 
geral

Defina 
seu 

público

Aprenda 
com boas 
práticas

Evite 
erros 

comuns

Envie 
mensagens 

eficazes



Defina quem é o seu público-alvo e o que eles pensam sobre a 
biodiversidade!
Que valor o seu público-alvo atribui à natureza e à biodiversidade? É igual ao valor que eles dão aos 
humanos e possui um valor em si mesmo (biocêntricos)? Ou a natureza é percebida como valiosa 
porque fornece serviços ecossistêmicos aos humanos (humanistas) ou ao indivíduo (egoístas)? 

Biocêntricos
“A natureza é 

valiosa pelo que é“

DEFINA
SEU

PÚBLICO

•

E com o 
que eles se 
importam

Humanistas
“A natureza é valiosa porque é 

importante para nós, humanos“

Egoístas
“A natureza é 
valiosa pois é 

importante pra 
mim“



“MENSAGENS TRADICIONAIS SOBRE BIODIVERSIDADE DE GOVERNOS E ONGs 

ENCORAJANDO O PÚBLICO E OUTRAS PARTES INTERESSADOS A MUDAR SUAS 

PRÁTICAS DIÁRIAS DEVEM SER REVISADAS.

FREQUENTEMENTE, ESSAS MENSAGENS USAM MUITOS JARGÕES, SÃO 

NEGATIVAS, DIDÁTICAS DEMAIS, ABSTRATAS OU CHEIAS DE PESSIMISMO. EM VEZ 

DE LIGAR AS PESSOAS, CORREM O RISCO DE DESLIGÁ-LAS.”

Hesselink, F.J. e.a., Comunicação, Educação e Consciência Pública, um kit de ferramentas para 
a Convenção Biológica, Montreal 2007.



Aproxime-se das pessoas

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Torne-as 
pessoais

Contextualize

Crie mensagens 
personalizadas 
adequadas ao 

histórico, geografia e 
estilo de vida do 

público-alvo.

Humanize

Escolha um 
personagem, 

testemunhos humanos
ou espécies que as 
pessoas possam se 

identificar e ter
empatia.

Fale em uma escala de 
tempo humana.

Personalize

Use mensagens e 
linguagens 

individualistas e faça 
com que as pessoas se 

sintam bem consigo 
mesmas com o impacto 

positivo que podem 
gerar.

🡪 Escolha plantas e espécies 
locais para  suas mensagens



Faça disso o novo normal

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Acesse as 
normas

PODER DOS PARES

Mostre o que os outros já fazem
e incentive o público-alvo a 

seguir grupos sociais. A pressão
dos pares pode promover o 

consumo sustentável e mudar 
padrões de comportamento.

PODER DOS VALORES

Aborde valores intrínsecos
e normas. Eles podem ser 
promovidos por meio de 

uma gama de experiências
e comunicação.

🡪 ex: altruísta, biosférico,, etc.🡪 ex: grupos  como amigos e 
família



Apoie-a

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Aborde o 
racional

LÓGICO

Mensagens lógicas, com 
evidências e estatísticas, 

são importantes para 
ganhar confiança e dar
credibilidade: o uso de 
fatos ajuda a evitar o 

greenwashing.

ESPECÍFICO

Use detalhes específicos
que facilitem a 

compreensão do 
problema e da ação

desejada pelos
consumidores.



Desperte emoções e inspire

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Emocional 
e 

memorável

EMOCIONAL

Crie mensagens 
emocionais e 

positivas para ativar 
seu público.

Desperte orgulho, 
esperança, otimismo 

e amor.

Evite emoções 
negativas



Defina a cena e conte uma história

ENVIE
MENSAGENS

EFICAZES

•

Storytelling

Crie um enredo que envolva o público-alvo em um 
nível emocional

Descreva a situação - expresse o problema - e 
apresente a solução - incentive a mudança. 
Reforce essa mensagem!



Foque em áreas de consumo com alto impacto na biodiversidade

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Destaque 
questões 

relevantes

RELEVANTE

Comunique sobre áreas de 
consumo com alto impacto na 
biodiversidade. Concentre-se 

nos pontos-chave.*

Além disso, certifique-se de 
que a mensagem seja 

relevante para o seu público –
destaque o benefício individual 

das mudanças de consumo.

* Para mais informações, consulte esta publicação: “SUSTAINABLE CONSUMPTION FOR 
BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES - Current state and future requirements in 
information, communication and international cooperation“ (Teufel et al. 2021) 



Certifique-se de incluir uma chamada para ação

Mostre como a ação 
proposta beneficiará o 
consumidor

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Inclua um 
call to 
action

Como o comportamento 
de consumo deve mudar 
para ser mais amigável à 
biodiversidade?

Coma mais refeições à 
base de plantas para 
proteger a biodiversidade. 
É saudável e delicioso.

Integre um campo de flores
silvestres em seu jardim e 
divirta-se vendo os animais
se aproximarem.

Respeite a biodiversidade
local em suas viagens e 
poderá voltar para desfrutar
da natureza no ano que vem.



Divulgue sua mensagem

TORNE
PÚBLICO

•

Espalhe sua 
mensagem

Defina seu público-alvo e os canais adequados para 
comunicar com ele

“Onde, quando e como as mensagens devem ser 
compartilhadas?”

Esteja atento à quantidade de informações e às
preferências que mudam rapidamente.
A sobrecarga de informações não é atraente para 
os usuários de mídia.

Use uma variedade de ferramentas e canais, 
formas criativas e até inesperadas de campanha
são recomendadas.



Use estas recomendações ao comunicar sobre consumo e 
biodiversidade

PERSONALIZAR RELEVÂNCIA

CHAMADA PARA AÇÃORACIONALEMOCIONAL

NORMAS

ENVIE
MENSAGE

NS
EFICAZES

•

Use as 
melhores 
práticas

Use mensagens 
personalizadas e fale 

em uma escala de 
tempo humana.

Certifique-se de que a 
mensagem é relevante. 

Destaque benefícios e 
impactos.

Use a pressão dos pares  e 
aborde valores 

intrínsecos ou normas 
pessoais.

Inclua uma chamada à 
ação precisa e um passo a 

passo a ser seguido.

Ganhe confiança por meio 
de mensagens lógicas e 

baseadas em evidências, 
que evitam o greenwashing.

Crie mensagens 
emocionais e positivas 
para ativar seu público.



Evite erros comuns ao comunicar sobre consumo e 
biodiversidade

MORALIZANTE REATIVO

JARGÃOLICENÇA MORALPESSIMISMO

COMANDANTE

EVITE
ERROS

COMUNS

•

Evite as 
armadilhas 

habituais

Não faça os consumidores 
se sentirem culpados 
enviando mensagens 

moralizantes.

Não proíba os desejos dos 
consumidores, mas dê 

alternativas.

Não trate-os com ar de 
superioridade e dê a elas a 

liberdade de escolha

Certifique-se de que 
entendam os termos da 

mensagem para evitar mal-
entendidos.

Não dê desculpas para se 
contentarem com ações 
convenientes e de baixo 

impacto - comunique 
sobre tópicos relevantes.

Não os faça sentir-se 
impotentes perante a perda 
de biodiversidade e extinção 

de espécies. Diga-lhes que 
ações podem tomar.



“Como se tornar um herói da biodiversidade” - Infográficos

Descarregar os infográficos:
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity

Use mensagens 
com apelo 

emocional para 
desencadear 

emoções

Use um enredo 
emocional e 
consistente

Inclua uma 
chamada para 

ação

Apoie sua 
mensagem com 

evidências 
científicas

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity


Analisar o que os outros fizeram bem ajuda a construir sua própria boa prática

A campanha foca nas soluções e nas mensagens positivas, com o 
objetivo principal de transmitir mensagens diretas e claras sobre as 
possibilidades e impactos existentes na escolha da certificação RTRS. 
Ela mostra que é possível mudar a forma como cultivamos e 
consumimos nossos alimentos. Em todo o mundo, em todos os 
setores e em toda a cadeia de suprimentos, o desafio é grande e 
existem muitas ferramentas para mitigar os impactos negativos da 
produção de soja e beneficiar o meio ambiente e as pessoas ao 
mesmo tempo. A RTRS oferece não a bala de prata, mas uma 
ferramenta concreta que garante a implementação transparente 
desse objetivo.

Zero quer dizer zero – Campanha da Mesa Redonda da Associação Internacional 
de  Soja Responsável (RTRS)

O filme Our Planet: Our Business (Nosso Planeta: Nosso Negócio) 
baseia-se na série de grande sucesso da Netflix Our Planet (Nosso
Planeta)  e aborda explicitamente os líderes empresariais. Ele destaca
a importância do funcionamento dos serviços ecossistêmicos para os
negócios, com o valor econômico dos serviços da natureza mais do 
que dobrando o PIB global. Ao deixar claro que no Antropoceno a 
humanidade se tornou a força motriz da mudança global, postula que 
isso também implica a capacidade de corrigir impactos negativos
causados por padrões insustentáveis de consumo e de produção. 
Também argumenta que segmentos de consumidores em
crescimento esperam que as empresas se tornem sustentáveis com 
baixo impacto sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.

Nosso Planeta: Nosso Negócio – Campanha da WWF

Picture Credit: © Sophie Lanfear / Silverback / NetflixPicture Credit: © RTRS



O que você está esperando?

DESENVOLV
A BOAS

PRÁTICAS

•

Começe!
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