




EMPREENDEDORISMO

A Amazon Secrets, empresa de
cosméticos desenvolvidos a partir da
combinação de plantas, sementes,
frutas e raízes da floresta amazônica,
com sede em São Paulo, virou realida-
de em 2000, mas suas linhas só che-
garam ao mercado em 2005. Seu pri-
meiro ponto-de-venda foi nobre: na-
da menos do que a tradicional loja de
departamentos Galeries Lafayette, em
Paris. Meses depois, conquistou espa-
ço na cadeia italiana Coin, na alemã
Douglas e na Sephora, do grupo
LVHM, dono da Louis Vuitton, entre
outras grifes de luxo. Ainda este ano,
segundo Sheila, os produtos Amazon
Secrets desembarcam nas prateleiras
da rede Nature & Découverts, da
França, e na badalada loja italiana
Corso Como 10, um ponto de encon-
tro de ricos e descolados de Milão que
dita moda para o mundo todo.

No Brasil, os cerca de 90 produtos
e tratamentos com ativos de cupuaçu,
açaí, buriti, guaraná, murmuru e ma-
racujá são encontrados em alguns
poucos spas de luxo e nas lojas Duty
Free. Os preços dos xampus, géis para
banho, óleos e cremes corporais va-
riam de 10 a 70 dólares e todas as fra-
grâncias são desenvolvidas pelo per-



para o planeta. Sementes e frutas amazônicas, os principais ingredientes dos
cosméticos, são colhidas pelas comunidades locais, orientadas a praticar o ex-
trativismo sem comprometer a vida da mata. "Usamos caixinhas de madeira
feitas com material certificado e aproveitamos o artesanato produzido por co-
munidades da Amazônia", diz Sheila. Pequenas esculturinhas de barro, por
exemplo, acompanham os kits de produtos: o sapo muiraquitã, feito pelos arte-
sãos de Icoraci, no Pará, e o sapo cururu, criado pelos membros da Fundação
Malaquias, do Amazonas. "Fugi do lugar-comum, embora tivesse como con-
correntes as grandes marcas internacionais", diz Sheila. "Sabia que, se traba-
lhasse com seriedade, teria a meu favor os ativos e a cultura da Amazônia."

PERSONALIDADE PRÓPRIA
Sheila, hoje com 36 anos, diz ter consumido cinco anos para desenhar e pôr

em prática seu negócio. O principal foco ê o mercado externo, que responde
por 95% do faturamento da empresa, estimado em 8,2 milhões de reais por
ano. "Queria ter uma marca globalizada, consciente, reconhecida pela qualidade
dos produtos e pelo modelo de negócio capaz de viabilizar uma operação co-
mercial sem desrespeitar o meio ambiente e a cultura dos povos da região." O
trabalho, porém, exigiu muita determinação e uma rede de relacionamentos
bem costurada. Comunicativa, fluente em vários idiomas e apaixonada pela
floresta, Sheila arrebatou para a sua causa muitos amigos. "Conto com a con-
sultoria de vários profissionais nas áreas química, ambiental e institucional em
diversos países", diz. "Muitos não cobram nada, porque abraçaram a idéia."

Para acertar os caminhos que a levariam a exportar com segurança, Sheila
procurou a Agência de Promoção das Exportações e Investimentos do Brasil
(Apex). Em parceria com a entidade, expôs seus produtos na maior feira do
setor, a Cosmoprof, de Bolonha, na Itália, que lhe abriu as portas da Europa.
"Ela tem um produto e uma marca forte, o que facilita seu crescimento no
mercado externo", afirma Nilma Vieira, gerente de projetos da Apex. "Além
disso, é apaixonada pela Amazônia e transmite a todos o mesmo envolvi-
mento com a floresta que imprime aos seus produtos." No show-room pau-
listano, essa paixão é visível nas muitas fotos que Sheila continua tirando

Decidida a fazer do exterior seu
mercado potencial, Sheila tratou de
conhecê-lo bem. Antes de participar
da Cosmoprof, contratou uma con-
sultoria para identificar o perfil dos
possíveis clientes, as exigências de
cada mercado e suas especificações
técnicas. "Ao desembarcar na Itália,
eu tinha em mãos os relatórios téc-
nicos e os laudos de testes exigidos
em cada país da União Européia", diz.
"Conhecia também- a" denominação
internacional dos ingredientes usa-
dos". Dizer que é preciso conhecer os
nomes internacionais parece até bo-
bagem, mas muita gente comete esse
erro e vai à Europa sem saber como
chamar matérias-primas como a cas-
tanha-do-pará (Brazil nut) ou a ba-
bosa (aloe-vera). Mais importante do
que tudo, ela procurou as agências
que fornecem certificação ambiental
— o passaporte para o sucesso nos
países de Primeiro Mundo. Hoje em
dia, ter produtos ecologicamente
corretos é um diferencial capaz de
arrebanhar consumidores e de trans-
formá-los em clientes fiéis.

Sem fábrica própria, a empresa ter-
ceiriza toda a produção. Sheila bus-
cou fornecedores que já tivessem cer-
tificação ecológica. Além disso, ven-



SEM PRESSA
De fala rápida e gestos bem marcados, Sheila afirma que desde cedo desco-

briu-se uma empreendedora. Aos 15 anos, cobrava das amigas para clicar seus
retratos. Aos 27 anos, criou seu primeiro negócio, uma empresa de construção
de marcas. Em 1998, abriu o Banco de Marcas, uma espécie de serviço de mar-
cas prêt-à-porter, voltado a quem buscasse um pacote pronto. Foi nesse pe-
ríodo que ela tentou erguer seu primeiro projeto na Amazônia, uma fábrica de
água mineral premium. "Busquei um sócio local e o negócio não decolou por-
que a família brigou", afirma. "Chorei muito, mas decidi abortar o projeto." Sua
mais nova cria é o instituto Sou + Brasil, uma organização não-governamen-
tal, cuja missão é promover a cultura brasileira.

Sheila conta que o tempo que passa na floresta serve para recarregar as ba-
terias e diminuir o estresse da cidade grande. "Lá sou outra pessoa, adoro an-
dar descalça", diz. "Aqui, cuido mais da aparência". Casada há 15 anos e mãe de
uma menina de oito, Anik, Sheila garante que não há nada melhor para escla-
recer as idéias do que cair na pista de dança. "Sou festeira e a alegria faz bem
para o corpo e para o espírito". Cheia de planos, espera construir um spa na
Amazônia e abrir uma loja própria. Por enquanto, garante, ainda são planos
que figuram só no papel, mas que na hora certa se tornarão realidade. "Meu
pai me ensinou os segredos da vida através de parábolas, como manda a cultu-
ra árabe", declara. "Aprendi com elas, que tudo tem seu tempo, que colhemos o
que plantamos. Por isso, não adianta ter pressa."
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