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Pacífica e verde é tudo o que a nova campanha publicitária da organização não governamental 
Greenpeace no Brasil não vai ser. Em preto, branco e várias tonalidades de cinza, os anúncios 
criados pela dupla Luiz Fleury e Paulo Januário, da agência Young & Rubican, denunciam o 
cotidiano de violência a que são submetidos os habitantes das áreas onde ocorre extração ilegal 
de madeira na Amazônia. "A campanha é chocante porque a realidade é assustadora", diz uma 
das coordenadoras da campanha da ONG na Amazônia, Rebeca Lerner. A campanha será lançada 
hoje e coincide com a chegada em Belém (PA) do MV Artic Sunrise, um dos três navios do 
Greenpeace em atividade. 
 
Greenpeace é uma das instituições de maior credibilidade no planeta e sua marca é das mais 
valiosas. De acordo com um estudo realizado este ano na Europa e nos EUA pela consultoria de 
relações públicas Edelman, o Greenpeace é uma das instituições em que mais se deposita 
confiança nestes mercados. Na Europa, onde surgiu, o Greenpeace só perde para a Anistia 
Internacional e o World Wildlife Fund em termos de confiança do público como fonte de 
informação. No Brasil, sua origem estrangeira gera desconfiança. 
 
"O maior desafio de comunicação do Greenpeace no País é acabar com aquela idéia de que é 
‘coisa de gringo’ e que se preocupa com a natureza mas não se importa com a pobreza da 
população", diz Fleury. "Com a campanha esperamos superar essa incompreensão." A Young & 
Rubican não cobra pela realização das campanhas para a ONG. "Não existe uma ‘conta’ do 
Greenpeace. Mas esta é a quarta campanha sucessiva que realizamos", diz Januário. A dupla diz 
que uma das vantagens do Greenpeace como "cliente" é que eles não têm medo de ousar na 
comunicação. As três campanhas anteriores receberam prêmios internacionais. A nova ação 
deverá ser publicada no exterior. 
 
"Como a veiculação não é paga, e sim feita voluntariamente por publicações de vários portes, 
demora mais para o público ver as campanhas", diz Fleury. "Mas todas se mostraram efetivas." 
Segundo a coordenadora de mídia do Greenpeace, Daniela Soares, o valor do espaço doado à 
campanha lançada ano passado passou dos R$ 2 milhões. 
 
Considerando que o faturamento total da ONG no Brasil em 2002 foi de R$ 5,73 milhões, a 
colaboração da mídia é muito significativa. Vale ressaltar que o Greenpeace só aceita doações em 
dinheiro de pessoas físicas. Um dos preconceitos que a ONG sofre vem do fato de que, na Europa, 
é uma entidade rica. O faturamento mundial do Greenpeace em 2002 foi de € 37,22 milhões. 
 
Com sete anúncios, a campanha denuncia de forma didática a relação entre o tráfico de madeiras 
e o crime na Amazônia: assassinatos, escravidão, evasão fiscal, além da devastação da floresta. 
Desde que o Greenpeace abriu um escritório em Manaus, em 1999, os ativistas começaram a 
relacionar o desmatamento ilegal e contexto social. "Como estão geograficamente distantes e não 
recebem informação, as pessoas não se sentem responsáveis pelo o que acontece lá", diz Rebeca. 
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