
Empreendedorismo

A
executivaÂngelaHirata
quer fazer pelas bolsas
e acessórios da Ama-
zonLife, marca carioca
que usa matéria-prima

natural extraída (legalmente, diga-
se) da Amazônia, o que já fez pelas
sandálias Havaianas. Como diretora
de comércio exterior da Alpargatas
entre 2001 e 2005, ela foi responsável
por internacionalizar o sucesso do
calçado de borracha, protagonista de
uma das maiores viradas de posicio-
namento de marketing da história.

Para transformar as Havaianas
num ícone da moda, Angela correu
mundo. E está disposta a repetir a
dose, agora vestindo a camisa - e
carregando a bolsa - da AmazonLife,
onde está há um ano. A brasilidade

presente nos 67 produtos da empre-
sa é um diferencial que, segundo a
executiva, poderá garantir boas ven-
das nos quatro países em que já atua
(Japão, Estados Unidos, Inglaterra e
Itália). "Desde as Havaianas, o que
eu vendo no exterior é o Brasil", afir-
ma Angela. "O produto muda, mas o
DNA tem de ser brasileiro, o que dá
um tom despojado e irreverente."

Nos 12 meses à frente da marca,
Ângela já promoveu uma verdadeira
revolução interna. Os produtos e a
comunicação da AmazonLife foram
reformulados neste ano pela equipe
do OEstúdio, uma agência carioca
composta por publicitários que tam-
bém atuam como estilistas. Além
disso, a única loja que a AmazonLife
tinha, no bairro do Jardim Botânico,

no Rio de Janeiro, foi fechada para
reestruturação. Por enquanto, os
brasileiros só têm acesso à marca
no exterior, em pontos-de-venda
do mercado de luxo ou em grandes
lojas multimarcas como a inglesa
TopShop e a norte-americana Urban
Outfitters. Para 2008, está prevista a
inauguração de duas lojas: uma em
São Paulo e outra no Rio.

Outro fator que deverá impul-
sionar as vendas é a parceria de li-
cenciamento fechada com o grupo
italiano Braccialini, fabricante de
bolsas de luxo, para a distribuição
dos produtos da AmazonLife pelo
mundo. A capacidade de produção,
atualmente na casa das mil bolsas
por mês, será ampliada.

Borracha sobre lona
A marca nasceu no âmbito do projeto
Couro Vegetal da Amazônia, criado em
1991 pela ambientalista Bia Saldanha.
Em visita ao Acre, ela conheceu a prá-
tica dos seringueiros locais de aplicar
borracha sobre lona. O produto resul-
tante é bastante parecido com o cou-
ro. A estréia da marca, ainda informal,
ocorreu durante a Eco-92, no Rio de
Janeiro. Foi um sucesso instantâneo.
Bia chegou a fornecer a matéria-pri-
ma, em 2004, para a grife Hermes, que
preparou uma coleção especial sobre
a Amazônia. O negócio sucumbiu no
ano seguinte, porém, à má adminis-
tração e à falta de recursos.

O anjo da guarda da AmazonLife
foi o executivo e investidor Paolo Dal
Pino, então presidente da operado-
ra de celulares TIM Brasil. Dal Pino
comprou a empresa por conta de seu
apelo universal. "A marca Amazon-
Life era desconhecida, mas cheia de
conteúdo e simples para comunicar",
afirma. Ainda assim, os negócios
permaneceram com dificuldades. A
solução foi trazer Ângela, que se tor-
nou sócia minoritária, e sua enorme
experiência no mercado global.
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