
Assim como outras novidades exóticas,
a fruta amazônica ganha valor e
mercado nos Estados Unidos. Mas não
por talento empresarial brasileiro
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Oaçaí é uma pequena fruta roxa
de gosto amargo com mais ca-
roço do que polpa. Com essas
credenciais, parecia natural que

seu consumo se limitasse às populações
ribeirinhas da Amazônia. Ou. no máxi-
mo, fosse servida com granola, em tige-
las, ern praias, quiosques e academias.
No entanto, reernbalada em urn esforço
de marketing, essa fruta de origem ama-
zônica está se tornando a nova sensação
de consumo nos Estados Unidos, onde
foi eleita um dos principais sabores de
2007, de acordo com a consultoria Min-
tel. urna empresa multinacional de pes-
quisa de mercado. A Anheuser-Busch, a

segunda maior fabricante de bebidas do
mundo, acaba de lançar um energético
de ítçaí, o 180 Blue—até então os sabo-
res eram convencionais, como limão e
laranja. Em setembro passado, a Bol-
thouse Farms, empresa americana que
fabrica sucos de fruta, inaugurou nos ar-
redores da cidade de Belém sua primei-
ra instalação fora dos Estados Unidos,
num investimento de rnais de 10 milhões
de dólares. Objetivo: assegurar a produ-
ção diária de 60 toneladas de polpa de
açaí para abastecer a sua fábrica de sucos
tropicais na Califórnia. A febre do açaí
não se restringe às bebidas. Com base
nas propriedades antíoxidantes da fruta, a
gigante americana Procter & Gamble e a
fabricante de cosméticos Borba, também

dos Estados Unidos, criaram xampus,
sabonetes e cremes, todos à base de açaí.

Todo esse esforço empresarial visa a
mimetizar a incrível trajetória comercial
de outra fruta exótica de aparência e
gosto discutíveis — o kiwi, fruto de for-
ma ovalada, gosto ácido, coberto de pê-
los e de difícil conservação. Não fosse
por uma estrondosa operação de marke-
ting, é provável que o kiwi nunca tives-



se saído da China e de Taiwan, países
onde há setenta anos era usado como
comida para porcos. Nos anos 80 do sé-
culo passado, o kiwi foi reinventado nu-
ma campanha mundial de valorização
financiada por produtores asiáticos e li-
derada pelo governo da Nova Zelândia.
Chefs famosos nos Estados Unidos e na
Europa receberam remessas regulares
da fruta, cujo gosto "exótico" e proprie-

dades terapêuticas eram trombeteados
aos quatro ventos. A campanha teve
enorme sucesso e o consumo de kiwi
espalhou-se pelo mundo.

Ainda que o açaí siga o mesmo ca-
minho do kiwi, existe uma enorme dife-
rença entre as campanhas de marketing
empregadas para reinventar as duas fru-
tas. O kiwi foi catapultado por empre-
sas e governos dos próprios países pro-

dutores. Já o açaí, tratado como produ-
to alternativo no Brasil, ganha cada vez
mais valor agregado graças ao talento
de empresas estrangeiras, em sua maio-
ria americanas. O açaí desembarcou
nos Estados Unidos em 2000 pela ini-
ciativa de um grupo de jovens empresá-
rios do país que, hoje donos de empre-
sas especializadas em sucos da fruta,
disputam a primazia do feito. Uma dês-
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