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“A Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela) vem trazer ao mundo da lutheria e da 
marchetaria um trabalho inédito na América Latina. A Oela está educando e qualificando 
profissionalmente jovens da Amazônia na arte da construção de instrumentos musicais de 
corda dedilhada, e os ribeirinhos, na produção de pequenos objetos de madeira com 
marchetaria. O diferencial está na preocupação sócio-ambiental da escola, que usa somente 
madeira de origem certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council, ou Conselho para o 
Manejo Florestal). Esse conceito permitiu o status de primeira escola de lutheria no mundo a 
conquistar a certificação sócio-ambiental FSC.” 
 
Ao entrar no site da Oela você dá de cara com esse texto. E, mais à frente, fica sabendo que, 
constituída em 20 de março de 1998, a oficina produz hoje violas caipiras, violões clássicos e 
de sete cordas, bandolins, cavaquinhos, banjos e guitarras.  
 
Tudo é feito por jovens aprendizes supervisionados pelo mestre luthier e secretário-executivo 
da Oela, Rubens Gomes, e pelo maestro e luthier cubano Raul Lage. Em média são produzidos 
30 instrumentos por mês e eles já conquistaram o mercado pela qualidade. Quem sabe, um 
dia ainda se constituirão numa grife como os violinos Stradivarius.  
 
Mercado de R$ 3 bilhões/ano 
 
Apesar de mais conhecido nos últimos anos, o selo verde existe há muito tempo. É a 
denominação mais comum para a marca do FSC. O selo verde significa que a madeira 
respeitou todas as leis da natureza, desde a plantação até seu destino final. E que os produtos 
feitos dessa madeira são ecologicamente corretos. Ou seja, o comprador de um produto com 
selo verde tem certeza de que a sua aquisição não agride as florestas tropicais.  
 
Segundo o Instituto de Manejo e Cerficação Florestal e Agrícola (Imaflora), o selo verde surgiu 
a partir da crescente preocupação ambiental dos consumidores, principalmente do mercado 
europeu. Foi quando governos e organizações não-governamentais (ONGs) de vários países 
formularam um conjunto de normas para regular o comércio de produtos provenientes das 
florestas tropicais através de acordos internacionais. Ficou definido que as madeireiras que 
possuem o selo verde deveriam comercializar apenas produtos retirados das florestas de forma 
ambientalmente correta e enquadrados em um plano de manejo certificado por organismos 
internacionalmente reconhecidos, como o FSC.  
 
Em abril deste ano, foi realizada a III Feira Brasil Certificado. A feira foi criada pelo Imaflora, 
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Amigos da Terra e FSC Brasil. O 
potencial do mercado brasileiro é tão grande que passou de R$ 1 bilhão em 2004 para R$ 3 
bilhões em 2005.  
 
Até papel higiênico 
 
A lista de produtos com o selo verde cresceu de tal forma que hoje já existe até papel 
higiênico com selo de certificado de origem, além de lenços de papel e papel toalha. O 
mercado de construção é um dos que mais têm produtos com selo verde. Já estão à venda 
tintas à base de água e plástico reciclado, tubos para instalações hidráulicas feitos com PET, 
lâmpadas econômicas, sistemas para tratamento do esgoto doméstico e equipamentos 
residenciais para geração de energia eólica.  
 
Além disso, há vários tipos de construção com certificados do selo Leed (sigla em inglês para 
Liderança em Energia e Design Ambiental). E a procura pelos consumidores tem crescido ano a 
ano. As vendas das tintas Coral com solventes à base de água, em substituição aos derivados 
do petróleo, têm crescido em torno de 60% ao ano.  
 
O segmento de iluminação também se expandiu: nos últimos cinco anos, as vendas de 
lâmpadas econômicas da Philips Light, divisão de iluminação do grupo holandês, cresceram 



30% no Brasil. É interessante observar que esse crescimento nas vendas é de uma lâmpada 
que chega a custar até oito vezes mais que uma comum, mas que consome até 80% menos. 
(Com Lucila Cano) 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 out. 2008, Seudinheiro, p. B-
20. 


