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Como o surfista Yvon Chouinard, fundador da Patagonia, transformou em uma referência 
global sua empresa de roupas ecologicamente corretas 
 
Na adolescência, durante os lisérgicos anos 60, o americano Yvon Chouinard era mais um 
rebelde de calças jeans apaixonado por causas ambientais. Dedicou-se a proteger falcões, 
escalar montanhas e surfar em praias exóticas ao redor do mundo. Disposto a desafiar o 
sistema, não se importava em ganhar dinheiro nem sequer para as necessidades elementares. 
Durante um tempo, suas refeições se resumiam a uma boa porção de comida de gato. Numa 
de suas aventuras pelo interior dos Estados Unidos, acabou preso por vadiagem. Chouinard, 
provavelmente, teria passado em branco pela História se não tivesse levado o aprendizado dos 
anos de aventura para a gestão de sua empresa, a Patagonia, especializada em roupas e 
artigos esportivos ambientalmente corretos. Segundo ele, a lição mais importante veio das 
escaladas a paredões rochosos. “O mais importante não é estar no topo, mas o que você faz 
para chegar até lá”, diz Chouinard. Hoje com 68 anos, ele é um dos rebeldes mais admirados 
no mundo dos negócios. No final de maio, foi capa da revista americana Fortune por ter criado 
a empresa mais “descolada” do planeta. 
 
Chouinard fundou a Patagonia em 1972 e a levou para o topo ao fazer da inovação um mantra 
e ao contrariar os gurus da administração. Seus produtos são feitos para durar. Os 
consumidores podem devolver peças usadas para ser recicladas ou usadas em novas coleções. 
Para atiçar a consciência dos clientes, mandou estampar nas etiquetas das roupas dizeres do 
gênero: “Você realmente precisa disso?”. Ele conta que nunca trabalhou para sua empresa 
crescer de forma veloz. Procura calibrar a expansão para que não passe de 8% ao ano. Mais 
que isso, de acordo com Chouinard, poderia instigar o desperdício.  
 
A Patagonia foi uma das primeiras empresas americanas a oferecer aos funcionários licença-
maternidade e paternidade, além de horários flexíveis. Na recepção da matriz, em Ventura, na 
costa da Califórnia, há um grande quadro com boletins atualizados sobre as condições do 
tempo para o surfe, esporte preferido de boa parte dos 350 empregados. Ao sinal de ventos 
generosos, qualquer um pode passar a mão na prancha e rumar para a praia. O próprio 
Chouinard afirma que ainda surfa 200 dias por ano. Eis o espírito por trás de cada medida, em 
sua visão: o lucro não representa um fim em si mesmo, mas deve ser conseqüência de 
escolhas adequadas. Os resultados sugerem que a estratégia funciona. No ano passado, a 
Patagonia faturou US$ 270 milhões, exatos 8% a mais que em 2005. “Eu nunca seria feliz 
jogando pelas regras normais dos negócios”, afirma Chouinard em seu livro Deixem o Meu 
Povo Surfar, uma combinação de suas memórias com uma introdução aos negócios verdes e 
limpos. 
 
O maior trunfo de Chouinard foi ter antecipado um estilo de vida mais natural, em defesa do 
planeta, quando ninguém pensava em aquecimento global ou reciclagem de materiais. Quando 
a Patagonia nasceu, as roupas esportivas aindam era uma novidade pouco explorada, mas em 
ascensão entre os grupos ambientalistas pelos quais ele transitava. Seu foco foi o mercado de 
produtos para o montanhismo, uma paixão desde os tempos da adolescência. O nome da 
empresa e seu logotipo têm a mesma inspiração. São uma referência ao Pico Fitz Roy, na 
Cordilheira dos Andes, na região da Patagônia argentina.  
 
Sua inovação foi defender o planeta quando não se falava em aquecimento global ou 
reciclagem. 
 
No final da década de 70, a Patagonia e a Malden Mill, uma fabricante de produtos têxteis, 
tornaram-se um sucesso de massa ao lançar o primeiro revestimento sintético para jaquetas à 
base de poliéster. Ao contrário dos revestimentos naturais, o novo produto repelia a umidade e 
retinha o calor do corpo.  
 



Alguns anos depois, a Patagonia desenvolveu uma nova tecnologia que permitiu a fabricação 
do revestimento a partir de garrafas descartáveis. Chouinard passou então a reestruturar o 
negócio, priorizando o uso de materiais naturais e recicláveis em todas as peças.  
 
O algodão recebeu o título de produto hediondo quando se apurou a enorme quantidade de 
pesticidas necessária para seu cultivo. Em 1994, Chouinard declarou guerra à cultura e deu 
prazo de 18 meses para seus gerentes substituírem o algodão tradicional pelo orgânico, sem 
agrotóxico nem outros produtos químicos. Qualquer especialista em finanças consideraria a 
decisão suicida, pois o algodão orgânico era raro na época e custava até o dobro do 
tradicional. Mas o aumento de custo teve suas compensações. As vendas das peças de algodão 
orgânico cresceram 25% – e mudaram para sempre os rumos da indústria de vestuário. Os 
concorrentes copiaram rapidamente a idéia. Isso elevou a demanda por algodão orgânico e 
estimulou os produtores a aumentar a oferta, provocando queda nos preços. Foi a deixa para 
um número crescente de indústrias e lojas de confecções de todos os portes aderir à onda. Em 
2006, a Wal-Mart, a maior rede de varejo do mundo, ampliou tanto as compras do produto 
que se tornou o maior comprador global de peças com algodão orgânico. Mais recentemente, a 
moda chegou também às empresas brasileiras. Grifes como as cariocas Cantão e Redley, 
voltadas para o público jovem, preparam lançamentos para a próxima coleção primavera-
verão.  
 
Em princípio, a sedução de gigantes como a Wal-Mart deveria estimular a Patagonia a 
conquistar mais clientes poderosos. Mas Chouinard parece decidido a não acelerar o 
crescimento da empresa. Ele diz que, ao ser procurado há alguns meses por emissários do 
Sam’s Club, o braço de atacado da Wal-Mart, para fornecer produtos com algodão orgânico, 
desconversou e recomendou o uso do poliéster reciclado. Em sua opinião, a produção de 
algodão orgânico em larga escala não é saudável para o meio ambiente. Desde 2000, a 
Patagonia utiliza um poliéster japonês que pode ser reciclado quase infinitamente.  
 
Por causa dessa postura nada convencional, Chouinard virou um ídolo às avessas. No meio 
acadêmico, inspirou estudos em universidades de renome, como Harvard e Stanford, nos 
Estados Unidos. É admirado até por empresas maiores que a sua, como a Gap e a Levi’s. Para 
os clientes, seu negócio equivale a uma grife. Apesar de Chouinard condenar os modismos, as 
23 lojas da rede foram apelidadas de “Pradagonia” e “Patagucci”, por causa do estilo fashion 
de suas roupas. Agora, ele está entrando num ramo que conhece bem – os trajes para o surfe. 
A Patagonia está inaugurando uma rede de lojas no Havaí – e, sim, já lançou produtos 
ecologicamente corretos para os novos clientes. “Estamos no meio de uma revolução”, disse 
Chouinard à revista Fortune. “E a maior pressão em defesa de negócios verdes virá dos 
consumidores.” 
 

 VISÃO INOVADORA: O empresário Chouinard, fundador da Patagonia. Ele 
vende produtos reciclados desde a década de 80. 

Fonte: Época, n. 45, p. 62-63, 25 jun. 2007. 

 


