
14. campanhas14. 21 de fevereiro de 2011

Há uma máxima que recomenda a 
todo ser humano plantar uma árvore. 
Mas e se a pessoa pagar para alguém 
fazer isso por ela? Vale? Isso já vem 
acontecendo e essa atitude ganhou maior 
impulso por conta de campanhas publi-
citárias. Embora ainda seja discreto no 
Brasil, o movimento pela neutralização 
de carbono por indivíduos comuns está 
tomando proporções de negócios, com o 
lançamento de empresas e a multiplica-
ção de anúncios nas mídias eletrônicas. 
Nesse sentido, duas companhias já se 
destacam no mercado brasileiro, a 7 
Million Trees e o Banco da Árvore. 

No primeiro caso, a empresa é as-
sociada à entidade “The New Seven 
Wonders of Nature”. Com site em inglês, 
a 7 Million Trees vende a US$ 3 a con-
servação de uma árvore, pelo período de 
um ano, em área amazônica, que ainda 
não tenha sofrido ações de manejo nem 
de reflorestamento. A ideia é que, em vez 
de o indivíduo plantar uma árvore – que 
demora cerca de cinco anos para atingir o 
seu tamanho ideal –, ele neutralizaria ou 
diminuiria suas emissões de carbono ao 
adotar imediatamente uma espécie que 
não seria derrubada. 

Parte do valor amealhado, diz a orga-
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Banco da Árvore veicula filme em cinemas e divulga 
seu site, que calcula como compensar a natureza

Com site em inglês, 7 Million Trees quer atrair 
interessados em proteger Amazônia
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iniciativa, tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas podem comprar os exemplares. 
Uma campanha publicitária pode ser 
vista em cinemas e tem parceria com a 
rede Mobz (empresa originada da fusão 
da Circuito Digital com a MovieMobz). O 
filme convida o público a entrar no site 
do projeto (www.bancodaarvore.com.br).

O endereço virtual traz uma ferramenta 
que calcula aproximadamente a quantida-
de de gás carbônico que a pessoa emite 
para sobreviver. Carro, casa, viagens, esco-
la e eventos, entram na conta. O resultado 
mostra quantas árvores são necessárias 
para neutralizar as emissões durante um 
ano. O consumidor pode comprar quantas 
árvores quiser, ao preço de R$16 cada uma 
e o contrato tem vigência de um ano.  

No site há a informação de que o 
projeto tem auditoria do Laboratório 
de Ecologia e Restauração Florestal da 
USP (Universidade de São Paulo) pelo 
programa da Esalq (Escola Superior de 
Agricultura, em Piracicaba). Em troca, 
o consumidor recebe um certificado 
impresso e relatórios sobre como está a 
sua árvore. 

Segundo Alcino Bicalho, sócio-diretor 
do Banco da Árvore, o projeto começou 
há cerca de um ano e meio, porém foi 
impulsionado pela campanha publicitária, 

lançada em setem-
bro de 2010. A ação 
nos cinemas foi pro-
duzida pela própria 
Mobz, empresa que 
tem como presidente 
Ronaldo Innecco, um 
dos sócios do Banco 
da Árvore. “Atual-
mente, temos seis 
mil árvores planta-
das em uma área de 

quatro hectares. O Estado que mais está 
aderindo é o Rio de Janeiro”, ressalta. O 
executivo esclarece que a proposta é que 
o consumidor proteja uma árvore por pelo 
menos cinco anos.

Projetos como do 7 Million Tre-
es e Banco da Árvore chamam a 
atenção de profissionais focados em 
sustentabilidade. Para Ismael Rocha, 
diretor de extensão e operações da 
ESPM e especialista em marketing 
sustentável, movimentos para que 
pessoas físicas paguem para terem 
suas emissões neutralizadas serão 
mais recorrentes, porém eles devem 
ser vistos com cuidado. “Iniciativas 
como essas começaram há cerca de 
três anos na Europa e partem para 
uma questão ideológica, podendo 
passar a ideia de que o Brasil não tem 
capacidade de gerenciar a sua parte 
da Amazônia.” 

Na opinião do professor, mais do 
que a propaganda, é importante a 
formação da consciência do público. 
As pessoas devem estar cientes do 
problema que é a emissão de gases 
poluentes em virtude de suas atitu-
des cotidianas e lembrá-las que essa 
preocupação não é só uma obrigação 
das empresas. É mais que isso. Os 

Cuidado para não virar desculpa
“O problema está na origem, no estilo 
de vida dos consumidores”. Segundo 
o professor, a situação pode ser mais 
bem compreendida ao ser relacionada 
a um provérbio: “O que é melhor? Dar 
o peixe ou ensinar a pescar?” 

Para outro expert no assunto, 
Hélio Mattar, presidente do Instituto 
Akatu, a neutralização de carbono é 
um dos instrumentos contra o aque-
cimento global, porém as pessoas pre-
cisam saber que plantar ou comprar 
árvores, não as autoriza a continuar 
consumindo da mesma forma. 

“Não pode ser uma desculpa para 
os que não querem fazer uma reavalia-
ção do consumo”, explica. Além disso, 
deve ser levado em consideração que 
todo e qualquer artigo emite carbono 
instantaneamente em seu processo 
de produção, enquanto são exigidos 
anos até que uma árvore consiga 
neutralizar o carbono equivalente a 
essa fabricação. “É uma espécie de 
antídoto tardio, para um veneno que 
é instantâneo.” 

consumidores que aderirem à ideia têm 
de saber que comprando ou adotando 
uma árvore não estão minimizando o pro-
blema. “Vejo isso como uma espécie de 
indulgência em que o consumidor paga 
e se sente com a consciência tranquila. 
Além disso, (esses movimentos) tiram 
de foco os grandes países recordistas em 
emissões e que não estão fazendo nada 
para diminuir esse ritmo.”

O especialista manifesta certa angústia 
ao ver a ascensão desses negócios e acre-
dita que órgãos reguladores não podem 
fazer o papel de fiscalizar a propaganda. 
Para Rocha, somente um trabalho de 
educação, por parte da mídia e das esco-
las, pode formar cidadãos que entendam 
de fato a importância da preservação do 
meio ambiente. 

Ele argumenta, entretanto, que não 
duvida da veracidade das informações 
a respeito do cálculo de emissões ou 
dos processos de plantações e cuidados 
com as árvores. O especialista reforça 
que a mira deveria estar mais em uma 
efetiva educação ecológica e ambiental. 

nização, vai para projetos de educação 
e responsabilidade ambiental para os 
moradores das áreas próximas ao local. O 
pagamento é feito no próprio site (http://
www.sevenmilliontrees.com), com o sis-
tema de pagamento do PayPal. 

Por enquanto, os anúncios do 7 Million 
Trees estão apenas nas redes sociais e o 
consumidor pode compartilhar com seus 
amigos o fato de ter adotado uma árvore. 
Além de ganhar o direito de ter esse selo 
digital no Facebook, a pessoa recebe um 
documento impresso para certificar que 
fez sua contribuição para a Amazônia. 

A agência que cuida da comunicação 
do projeto é a Reinu, em São Paulo. De 
acordo com Gabriela Berriel, sócia da 
agência e representante do 7 Million 
Trees , a iniciativa já tem boa adesão na 
Itália, no Reino Unido e nos Estados 
Unidos. “Ela surgiu da união de um con-

glomerado de empresas privadas para a 
preservação da Amazônia”, afirma. Ga-
briela conta que no início de fevereiro, na 
semana de estreia no Brasil, 700 árvores 
foram adotadas. A executiva esclarece 
que a escolha do Facebook como ponto 
de lançamento se deve ao fato de que as 
pessoas que compram árvores têm direito 
ao selo na rede social. Além disso, alguns 
banners também podem ser vistos no site. 
“Mais para frente teremos um movimento 
maior de anúncios, mas sempre focado na 
internet”, acrescenta.

Cinema
Outra ação nesse sentido é a do Ban-

co da Árvore, que, por sua vez, vende a 
plantação de uma espécie nativa em um 
território da Mata Atlântica. Porém, nessa 
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