
xótica por natureza, a
Amazônia aos poucos
deixa de ser fonte da qual
bebem exclusivamente eli-

xires, perfumes e cosméticos. Até cho-
colates já podem provar a eficácia de
se vincular marcas à região. Fundada
quase sete anos' atrás na Incubadora
de Base Tecnológica da Universidade
Federal do Pará, a Damazônia
Chocolates avança não só no mercado
nacional, mas também mundo afora,
acondicionando doces em embalagens
charmosamente rústicas, que abusam
de elementos artesanais criados na
floresta tropical.

O "apelo amazônico" é obtido
com o uso de caixotes de madeira,
vasos de cerâmica e cartuchos de
papel kraft, entre outros elementos,
na apresentação dos produtos. Hoje,
os chocolates Damazônia são encon-
trados no eixo Rio-São Paulo em
supermercados como Pão de Açúcar,
Carrefour e Zona Sul, nas lojas duty
free de aeroportos e até nas afamadas
Galerias Lafayette, em Paris.

Carlos Ferreira, diretor da
Damazônia, conta que a idéia de uti-
lizar as excêntricas embalagens surgiu
no fim de 2001. A empresa sentia que
os produtos, formulados com ingre-
dientes da região Norte, tinham apelo
de consumo, e o pequeno volume de
produção viabilizaria a adoção de reci-
pientes artesanais.

Na linha mais nobre de chocolates
da empresa, os vasos de cerâmica,
utilizados para acondicionar bombons
com recheios sortidos, são produzidos
por uma cooperativa de artesãos situ-
ada no interior do Pará. As caixas de
madeira contam com idêntica força de
trabalho, e são originadas de sobras
de madeira que seriam descartadas.
"Após o consumo, as embalagens se
transformam em bombonières, porta-
jóias, porta-caneta, porta-objetos",
destaca Ferreira.

Segundo o diretor da Damazônia,
mais que simplesmente servir de arti-
manha vendedora, as embalagens dife-
renciadas também cumprem o papel
de disseminar a cultura local, uma vez

que o artesanato da região amazônica
é usado para decorá-las. "Como as
embalagens são feitas artesanalmente
e têm uma finalidade de reutilização,
temos um custo unitário mais eleva-
do, o que torna a produção pequena",
explica Ferreira. Os vasos de cerâmica
são comercializados protegidos por
cartuchos de papel kraft, projetados
pela Ekoara Design, de Belém do Pará,
e confeccionados pela Art Impressa.

O avanço em outros países mostra
que a distinção em embalagem foi
uma flechada certeira. Além da pre-
sença na seção de doces das Galerias
Lafayette, a Damazônia é exportada
para a Austrália. "Em julho último,
participamos da feira Fancy Food em
Nova York, buscando parceiros para
distribuir nossos produtos nos Estados
Unidos", relata Ferreira. As embala-
gens distribuídas para as lojas duty
free contêm descrições impressas em
português, inglês e espanhol. (MF) SI]

Text Box
Fonte: Embalagem Marca, ano 8, n. 98, p. 86, out. 2007.




