voltura sobre as qualidades da cana-de-açúcar ali plantada. Fluente e descontraído, parece um orador diante de uma platéia com centenas de ouvintes. Freia o carro em determinado ponto e pede atenção. "Olhe os gomos. Robustos. E a folha.
Limpinha. Sem uma picada de inseto", diz, enquanto abre as janelas do carro. "Tem tanta saúde nessa planta que chega
a irritar, não?" Sorri, engata a primeira marcha e acelera sobre o imenso tapete de folhas secas de cana que cobre o caminho. O canavial que passa pela janela do veículo fica na Usina São Francisco, em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Faz
parte do grupo familiar Balbo, que fatura R$ 360 milhões por ano, e do qual Leontino é um dos acionistas e diretor. Mas
a cana ali é bem diferente da plantada pelos vizinhos. Os Balbo são donos de 14 mil hectares de cana-de-açúcar orgânica.
Trata-se da maior cultura do gênero no mundo. De lá sai o
de administração e da diretoria do grupo Pão de Açúaçúcar da Native, empresa que detém 95% do mercado bracar. Todos se impressionam com o tamanho do negósileiro e 30% do mercado global desse tipo de açúcar, particio. Para a maioria, culturas orgânicas não são maiores
cipação que lhe garante o posto de maior produtor e maior
exportador de açúcar orgânico do mundo. Seus produtos
do que uma horta de alface. "As pessoas ainda acham
que orgânico é feio, torto e amador", diz Leontino Balchegam às prateleiras dos supermercados de 67 países.
bo. "Estamos aqui para mostrar que a história é outra."
Há uma década, Balbo apresenta os benefícios dessa cana a centenas de visitantes por ano. Gente do munA Native está na vanguarda de uma nova geração
do inteiro quer ver de perto o modelo de produção que
de negócios. Une boas experiências do campo para promover uma revolução verde silenciosa que questiona mitos
colocou a Native na lista dos 29 negócios considerados
inspiradores para a nova Economia Verde, segundo a Orarraigados do agronegócio. Do cultivo convencional, preservou o porte. Sua cana é cultivada pelo sistema de monoganização das Nações Unidas. Já visitaram a usina o americano Mark Keenum, quando subsecretário de Agricultura
cultura em larga escala e 100% mecanizada. Tudo o mais
do governo de George Bush, e Franzjosef Schaffhausen,
resulta da associação de técnicas consideradas marginais
por grandes produtores. Como fizeram muitos pequenos
ministro do Meio Ambiente da Alemanha. Balbo também recepcionou dezenas de empresários, como Eliezer
agricultores, a Native dispensou herbicidas, pesticidas e
Batista, presidente do conselho da MMX, e Luís Ermírio
fertilizantes. Não usa sequer compostos com adubos orgâde Moraes, presidente da Votorantim Novos Negócios.
nicos à base de titica de galinha ou estrume de gado. No lado
As caravanas com altos executivos são freqüensocial, segue a cartilha das corporações multinacionais e
tes. Praticamente todos os anos o grupo Sumitomo, do
oferece aos funcionários benefícios de gente grande, como
participação nos lucros. A diversidade também foi conJapão, encaminha alguns diretores à usina. Cerca de
templada. Seus canaviais servem de lar a famílias de mais
30 já conheceram o canavial. Uma das mais recentes
de 340 espécies de animais, 45 deles à beira da extinção.
visitas reuniu uma dúzia de integrantes do conselho

No contexto de mudanças climáticas, é um caso
raro de grande propriedade agrícola que combate o aquecimento global. Anualmente, sorve da atmosfera 30 mil
toneladas de gás carbônico. Isso é possível porque baniu as queimadas e os fertilizantes químicos, grandes
emissores de gases do efeito estufa. O grupo é ainda um
sucesso comercial, com vendas que crescem, em média,
30% ao ano desde o lançamento, há uma década. No Brasil, é a principal marca de orgânicos. Para o exterior, tornou-se um modelo de exportador. "É raríssimo encontrar
um negócio que seja ao mesmo tempo economicamente
viável, ambientalmente correto e socialmente justo. A
Native é tudo isso", diz André de Carvalho, professor e
pesquisador da Fundação Getulio Vargas que estudou a
Native em sua tese de mestrado. "Trata-se de um caso emblemático de inovação e empreendedorismo agrícola."
ONDE TUDO COMEÇOU_Instalações da Usina São Francisco,
em Sertãozinho, a 345 quilômetros da capital paulista, a primeira
comprada pela família Balbo, em 1946. Foi aqui que Leontino
Balbo Fr. fez os experimentos que resultaram no açúcar da Native

O dado sobre a empresa que mais surpreende é
o da produtividade. Na média, o canavial da Native chega a ser 23% mais produtivo que a cultura convencional
de cana-de-açúcar. Como os usineiros brasileiros são os
mais eficientes do mundo, pode-se dizer que o negócio dos
Balbo é líder global em produtividade - e sem um grama
de produtos sintéticos. A fertilidade vem de uma particular associação entre as folhas da cana, que são espalhadas sobre a cultura para proteger e nutrir o solo, e a proliferação de micro-organismos, animais e plantas. Quem
conhece o agronegócio de perto sabe que essa diferença
representa o triunfo da natureza sobre a ciência, e contraria boa parte da teoria agronômica moderna e o discurso dos fabricantes de sementes, fertilizantes e correlatas.

Tradição com inovacão_Desde os anos
60, o agronegócio guia-se pela chamada Revolução Verde,
modelo de plantio que fez a produção de alimentos explodir
graças à associação de fertilizantes químicos, agrotóxicos,
sementes híbridas, monoculturas em larga escala e mecanização. Por tradição, a cultura orgânica tem rendimentos infi-
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nitamente menores. "A Native quebra um grande paradigma
da agricultura", diz Carvalho, da FGV. "Mostra que a cultura
orgânica pode, sim, ser mais produtiva que a convencional."
Entender como atua a Native ajuda a vislumbrar como
é trabalhosa a transformação que o mundo dos negócios terá de
sofrer nos próximos anos para atender às crescentes exigências
ambientais. A receita de seu sucesso é simples, mas demanda
tempo e paciência no preparo. Para trocar a cultura convencional pela orgânica foram necessários 12 anos. Depois, mais dez
para criar e consolidar a marca Native. Dentro dos padrões do
capitalismo financeiro de balanços trimestrais, trata-se de uma
eternidade. "O paradigma entre a velha e a nova economia é a
capacidade de se construir algo", diz Paulo Bellotti, diretor da
Axial, gestora de fundos de investimentos especializada em empresas sustentáveis que acompanha a trajetória dos Balbo. "No
modelo atual, as pessoas querem retornos de curto prazo, nem
que isso comprometa o futuro. No novo capitalismo, você usa
o presente para construir um futuro melhor no longo prazo."

O SEGREDO DA PRODUTIVIDADE_A cada safra, cerca de 15
mil toneladas de folhas de cana-de-açúcar formam uma camada
de 3 centímetros sobre o solo. Isso assegura proteção contra o sol
e gera alta fertilidade. Nas fotos acima, o cenário da produção

Na avaliação de Bellotti, o que tornou possível uma
jornada tão longa na construção da Native foi o perfil dos
acionistas. Os Balbo formam uma das mais tradicionais famílias de usineiros. Estão no setor de açúcar e álcool desde
1946, ano em que Attilio Balbo, avô de Leontino, arrendou a
primeira usina da família, a Santo Antônio (adquirida em
1956), e comprou a São Francisco, ambas em Sertãozinho.
A família ainda tem 35% da Usina Uberaba, em Minas Gerais. Criadas entre o canavial e a garapa, com os filhos de
fornecedores e de outros usineiros, as gerações seguintes
desenvolveram profunda intimidade com os negócios da
cana. Mas estão longe de serem caipiras do interior. Os sete
diretores do grupo, netos de Attilio, têm curso superior e
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souberam somar a sensibilidade do campo ao conhecimento
acadêmico. São considerados empreendedores e inovadores.
Os Balbo começaram a produzir etanol em 1958, quase 20 anos antes do lançamento do programa Pró-Álcool. Em
1987, foram pioneiros na venda de energia elétrica para uma
distribuidora, a CPFL, no interior de São Paulo. Em 2000,
uma planta piloto da qual são parceiros produziu as primeiras peças brasileiras com plástico biodegradável. Em 2005,
mostraram que a academia e o setor privado podem trabalhar juntos no país e lançaram, com a Unicamp, uma cera à
base de casca de cana. Nesse contexto, a Native é uma iniciativa a mais dentro de um leque de investimentos inovadores.
Mas nenhuma mudança teria ocorrido nos canaviais
não fosse a força de uma liderança. As teorias do economista Joseph Schumpeter explicam a razão. Schumpeter foi um
dos maiores estudiosos do desenvolvimento e defendeu
que a inovação só pode ser realizada por empreendedores.
Por pessoas, entenda-se, não por instituições, empresas ou
governos. Porque apenas o empreendedor pode realizar a
"destruição criativa" necessária para fazer surgir algo realmente novo. No caso da Native, essa pessoa foi Leontino
Balbo. "A Native é o caso mais original dentro da cultura de

inovação que o grupo cultiva", diz Clésio Balbo, presidente do grupo e primo de Leontino. "Em todos os aspectos,
podemos afirmar que Leontino foi seu grande mentor."
Vida em
equilíbrio_Formado
em agro
nomia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) de
Jaboticabal, Leontino não só tem um conhecimento profundo de agricultura como também é um apaixonado pela
natureza. Nos finais de semana é visto na represa da usina cuidando dos jardins ou retirando cipós que podem
parasitar árvores. Um de seus traços marcantes é o gosto
por superar desafios, que cultiva desde a infância, com a
prática de esportes radicais. Aos 8 anos, descobriu o esqui
aquático e quase transformou o hobby em carreira paralela. Aos 19, começou a competir e chegou a integrar a equipe brasileira. Fez ainda aulas de boxe, interessado em desenvolver o senso de precisão e o foco que o esporte exige.
Leontino também acredita no equilíbrio entre mente
e espírito. Pratica meditação e é um leitor curioso de temas
diversos. Pode se dedicar a entender obras tão antagônicas
quanto os estudos fenomenológicos do alemão Goethe, que
prega a integração com uma natureza primordial, e o curió-
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so Adams Óbvio, do americano Robert Updegraff, clássico
da literatura dos negócios que mostra como a criatividade é
óbvia, mas obtusa para a maioria. Sua grande fonte de equi
líbrio é a esposa, Camila. Estão juntos há 18 anos. Discreta,
Camila pilota a lancha quando Leontino esquia, está a seu
lado nas feiras internacionais e tornou-se a conselheira das
horas difíceis. Só deixa o marido de lado quando os dois filhos mobilizam sua atenção. "O que posso dizer de um homem que quer fazer o mundo melhor? Mas quando ele começa a sonhar alto, puxo de volta para o chão", diz Camila.
Para entender como Leontino construiu a Native,
é preciso voltar ao início da década de 80. Em 1984, aos 24
anos e recém-formado, ele começou a trabalhar na usina São
Francisco como funcionário da área agrícola. A universidade lhe dera uma visão muito mais ampla do cultivo. "Nunca
gostei de ver o fogo no canavial. Ele destrói a vida por todos
os lados", diz Leontino. "Na faculdade fiquei sabendo que
podia fazer diferente, mas ainda não tinha argumentos eco-

PARA EXPORTAÇÂO_À esquerda, funcionária ensaca o
açúcar que segue para 67 países; acima, criação de vespas usadas
para combater a broca, inseto que se alimenta da cana; abaixo,
José Romero, coordenador do laboratório de controle biológico
nômicos para convencer meu pai e os tios." Foi quando dois
eventos lhe abriram uma possibilidade inesperada: o repentino pedido de demissão do gerente agrícola da usina, que lhe
alçou ao cargo de chefe da área; e a crescente preocupação dos
acionistas com as transformações do mercado. "Nos anos 80,
os retornos com o açúcar começaram a ser achatados, de um
lado pelo aumento do preço dos insumos agrícolas e de outro
por grandes oscilações nos preços internacionais, que ofereceram margens negativas nos piores anos", diz Jairo Balbo,
primo de Leontino e hoje diretor industrial da São Francisco.
"Precisávamos de alternativas para valorizar nosso negócio."
Nesse ambiente de busca de soluções, Leontino apresentou um estudo mostrando que, se a co-
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lheita da cana fosse mecanizada - e não queimada
-, haveria redução nos custos. Sua sugestão foi aceita e
batizada de Projeto Cana Verde, numa alusão à cana não
queimada. Um dos primeiros a apoiá-lo foi o tio Menezis
Balbo, que então dirigia o grupo e não gostava há tempos
da idéia de ter boias-frias. "Nenhum ser humano nasceu para cortar cana", era uma de suas frases recorrentes.
O Projeto Cana Verde teve início em 1986. Naquela
época, eliminar o fogo do canavial era uma idéia tão surreal
que não havia colheitadeiras apropriadas. Balbo escolheu
uma que picava a cana já queimada, selecionou alguns mecânicos e começou a construir uma nova versão da máquina,
com um conceito um tanto complexo para a época, já que
ela deveria cortar, aspirar e depositar a cana em caminhões,
ao mesmo tempo em que espalhava as folhas sobre o solo.
Em 1989, passou a contar com a assistência de um técnico
enviado pela Santal, fabricante nacional de equipamentos
para o setor, que decidiu investir na idéia de criar um novo

modelo de colheitadeira. "Chegamos a trabalhar 24 horas
por dia sobre aquela máquina", diz Leontino. "Só ela mostraria os benefícios econômicos de não queimar a cana."
Uma
maluquice?_Ao
mesmo tempo, par
tes do canavial foram transformadas em um laboratório a
céu aberto. Depois de suspender a queima da cana, Leontino passou a testar lotes com adubo orgânico e sem nenhum
adubo, com folhas da cana e sem folhas. Em pouco tempo,
percebeu que a ausência do fogo criava um ambiente fértil para a proliferação de insetos que se alimentavam com
voracidade da cana. "O trabalho era absolutamente intuitivo", diz José Roberto Romero, coordenador do laboratório
de controle biológico da Native. "Fazíamos uma grande
experiência sem controle sobre os resultados." Outros usineiros e produtores de cana olhavam a distância aquela
reviravolta na São Francisco e achavam uma maluquice.
Na associação local de empresários, onde Leontino mui-

"Diziam que eu era um sonhador, que estava
destruindo o negócio da família", afirma Leontino
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DO CAMPO PARA O MERCADO_À esquerda, o empresário
Balbo Jr. com os executivos Fernando Vanzela e Fernando
Alonso de Oliveira, das áreas de exportação e marketing,.
Acima, à direita, Hélio da Silva, o estrategista da marca Native,
que hoje tem produtos orgânicos diversificados à venda nos
supermercados brasileiros, na Coréia e em mais de 60 países
tas vezes representava Menezis, suas idéias eram vistas
como piada. "Eu virava as costas para ir ao banheiro e as
pessoas cochichavam e riam", diz Balbo. "Diziam que eu
era um sonhador inconseqüente e que estava destruindo o
negócio da família, mas meu pai e meus tios as ignoravam,
porque tinham a mente aberta." Quando seu discurso começou a ganhar projeção além de Sertãozinho, alguns usineiros ficaram preocupados. Balbo foi, então, convidado a
almoçar com o presidente da então associação estadual do
setor, entidade que deu origem à atual União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (Única). Entre a salada e a sobremesa, ouviu amenidades e, ao final, já no cafezinho, o recado
que era a razão daquele encontro: "Leontino, para de falar
desse negócio de cana verde e de criticar a queima. Isso não
faz bem para a imagem do setor". Leontino fez-se de de-

sentendido. "Fingi que não escutei e fui embora", diz. "As
pessoas têm muito medo da mudança e do desconhecido."
Nesse meio-tempo, Leontino se deu conta de que seria
preciso mudar o desenho do canavial. Na colheita manual, os
corredores de passagem formam quadriláteros paralelos uns
aos outros. Para fazer a colheita com máquinas, os corredores
teriam de ser mais amplos e em forma de ondas. A mudança
só seria possível replantando a cana. Cerca de 1,2 mil quilômetros de corredores deveriam ser alterados, o que pareceu,
no início, um trabalho insano. Até os mais próximos começaram a ficar preocupados. Entre as experiências com a mecânica, o ataque dos insetos e o replante da cana, a produtividade
despencou, afetando os ganhos do grupo. Durante dois anos,
Leontino dormiu à base de remédios. "Tinha feito muita gente acreditar que aquela mudança era possível e passava o dia
motivando o pessoal", diz. "Mas, à noite, eu sentava na cama
e me perguntava: O que vai acontecer se eu estiver errado?"
Só depois de uma década e o equivalente a cerca de R$ 25 milhões em investimentos, a perseverança
dos Balbo começou a mostrar resultados. O protótipo
criado na Usina São Francisco deu origem à primeira coIheitadeira brasileira de cana verde. Lançada em 1993,
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foi um sucesso. Colhia 27 toneladas de cana por hora,
30% mais que a colheita manual. Hoje algumas versões
colhem até 70 toneladas por hora. Por dez anos, aquela
máquina foi o único modelo do gênero da marca Santal.

Internacionalização_Boas notícias
também começaram a vir do campo. Para combater o ataque dos insetos, a equipe de Romero desenvolveu técnicas
mais apuradas de controle biológico para a cana. Pesquisaram quais espécies poderiam ser predadores dos insetos
que prejudicavam a planta e passaram a cultivá-las para
soltar na plantação. A idéia é monitorar e preservar o equilíbrio entre as espécies para que convivam de forma harmoniosa. "O conceito de praga foi criado por agricultores
religiosos que tinham uma visão apocalíptica da natureza,
mas cada inseto tem uma função e não pode ser simplesmente exterminado", diz Romero. A maior parte do trabalho hoje é criar um tipo de vespa que se alimenta da broca, larva que roe a cana. Basta espalhar quatro copinhos
de papel com 1,2 mil vespas cada por hectare que a broca
deixa de ser problema. "É simples assim", diz Romero.

O resultado mais surpreendente veio das folhas
da cana. Espalhadas no solo, revelaram-se essenciais para
gerar vida e fertilidade. Durante a colheita, cada hectare
recebe 15 mil toneladas de folhas que formam uma cobertura natural de 3 centímetros. Ela protege o solo contra o
sol, retém a umidade e oferece alimento para preservar a
vida sob e sobre a terra. Seus benefícios eram totalmente
ignorados até então. "O ser humano tornou-se muito arrogante", diz Leontino. "Esqueceu o quanto pode aprender com a percepção de como a vida opera no seu entorno."
A produtividade se recuperou e, para surpresa
de todos, animais como onças, lobos e veados começaram a povoar o canavial. "O segredo da diversidade na
Usina São Francisco é a cobertura de folhas de cana", diz
José Roberto Miranda, coordenador da divisão Embrapa Monitoramento por Satélite, que estuda a fauna selvagem em áreas agrícolas há quase 30 anos, dez deles nas
terras dos Balbo. "Ela sustenta toda uma cadeia que começa com micro-organismos, passa por minhocas, insetos, répteis até chegar a aves e mamíferos de grande porte.
Há mais espécies ali do que na reserva da Serra do Japi."
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AOS OLHOS DO MUNDO_Para divulgar a Native, Leontino
visita clientes nos lugares mais distantes, como o Japão (1), e recebe
estrangeiros. Já estiveram na usina Gary Hirshberg, fundador
e presidente da Stonyfield Farm-Danone, fabricante de iogurtes
orgânicos (2); executivos da Danisco, empresa de alimentos
da Dinamarca (3); Roland Hoch e Dave Alexander, sócios da
Global Organics, distribuidor internacional de orgânicos (4);
além de representantes de governos, como Mark Keenun (de
óculos), ex-subsecretário da Agricultura dos Estados Unidos (S)
Em 1995, quando já havia mudado radicalmente a
produção da cana, Balbo deparou-se com a oportunidade
de alterar a forma de vender o açúcar. Recebeu uma ligação
de José Eugênio Rezende Barbosa, do grupo Nova América. Do outro lado da linha, ele explicou: "Uns gringos me
procuraram porque precisam de um grande fornecedor de
açúcar que não queime a cana e nem use insumos químicos. Indiquei vocês". Os gringos eram representantes da
Global Foods, empresa americana especializada em produtos orgânicos, cultivo de que Leontino já ouvira falar,
mas do qual não tinha conhecimento profundo até então.

Dave Alexander e Roland Hoch, sócios da Global
Foods, foram à usina e se surpreenderam. Nunca tinham
visto uma propriedade orgânica tão grande. Mas para que
fosse considerada orgânica de fato precisava de uma certificação. Toda a conversa soou como música para Leontino, especialmente a parte em que os americanos disseram que pagariam um preço fixo pelo açúcar, acertado entre eles, e não
o regido pelo contrato de açúcar da bolsa, como é normal no
setor. "O valor que eles pagariam era bem maior", diz. Dois
anos depois, a empresa tinha sua primeira certificação para
o mercado americano. Depois vieram as certificações para
a União Européia e para o Japão, a mais rigorosa do mundo.
O açúcar dos Balbo conquistara passaporte - e visto - para
entrar em qualquer mercado. "Não há barreira no mundo
que detenha um produto orgânico com tantas certificações",
diz Carvalho, da FGV. "A Native entra no país que quiser."
As vendas de orgânicos eram - e ainda são - marginais. Estima-se que movimentem US$ 30 bilhões por ano
no mundo. Cerca de 75% estão concentradas em seis países:
Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Suíça, os donos dos mercados desenvolvidos. Na outra ponta,

70% das terras certificadas para produzir orgânicos estão
na Oceania, na América Latina e na Ásia, os emergentes.
O mercado americano é o maior do mundo, com 44% das
vendas globais. A taxa de crescimento do consumo passa
de 14% ao ano. Além de redes especializadas, como Whole
Foods Market e Wild Oats, grandes mercearias e até o WalMart passaram a oferecer orgânicos, ampliando a oferta.
O nível de sofisticação já é tal que algumas das maiores empresas do setor estão listadas na bolsa, como as produtoras de alimento Hain Celestial e SunOpta. No Brasil, a
produção de orgânicos cresce 30% ao ano, mas 70% vai para
exportação como matéria-prima básica, como café, banana e
carne bovina. O açúcar é um dos poucos produtos já processados. O que mais chamou a atenção de Leontino foram as razões que motivam o consumidor. "Um número cada vez maior
de pessoas quer alimentos saudáveis e naturais", diz. "Minha mente se abriu. Vi que poderíamos participar da construção não só de um novo negócio mas também de um novo
conceito de viver, mais sustentável, integrado à natureza."
O açúcar brasileiro, por tradição, é exportado a
granel, em porões de navios. Balbo concluiu que para valorizar o orgânico, teria de lhe dar uma identidade. Em
1997, criou a marca Native. A escolha do nome foi fácil.
"A palavra Native era a única em mais de 200 que avaliamos que mantinha a pronúncia em qualquer idioma, até
em coreano", afirma Leontino. Apesar da boa sonoridade,
vender uma nova marca de açúcar foi tão ou mais complicado do que mudar o jeito de produzi-lo. As primeiras
tentativas, na Europa, foram infrutíferas. O continente é o
maior consumidor, mas se mostrou um negociador implacável. No mercado interno, o grupo gastara R$ 3 milhões
no lançamento do açúcar, em 2000, incluindo um filme
publicitário com declarações de amor à natureza, mas de
nada adiantou. "Foi um grande fracasso", diz Balbo. Ficou
claro que o mais importante - e também o mais complicado - seria levar até o consumidor o conceito de sustentabilidade desenvolvido arduamente na produção do açúcar.
Um caminho para transmitir essa cultura foi o envolvimento dos executivos. Balbo percebera que, após 15
anos de trabalho, os funcionários que o acompanharam na
mudança do canavial haviam desenvolvido uma crença
sobre os benefícios dos orgânicos e esse espírito contribuiu
para o sucesso do Projeto Cana Verde. Mas ele precisava
do mesmo envolvimento na área comercial. Um de seus
aliados foi o agrônomo Fernando Alonso de Oliveira, que
abandonara o campo para dedicar-se à contabilidade, por
não concordar com as técnicas convencionais de plantio.

Alonso ingressou no grupo em 1995, para trabalhar com
Clésio Balbo, primo de Leontino, que era, então, diretor-financeiro. Como dominava tantas áreas do conhecimento, e
também o inglês, foi escalado para fazer os primeiros contatos internacionais com clientes interessados em produtos
orgânicos. Alonso traduziu regulamentos e políticas para
produtos orgânicos que lhe deram uma visão profunda
sobre o tema, além de resgatar sua crença na agricultura.
Passou a trabalhar como assessor de Leontino. Hoje é gerente de produto e o principal homem de finanças da Native.
Quase acidentalmente, Leontino encontrou outro profissional que se apaixonou pela
idéia de fazer um trabalho diferente e que seria fundamental no crescimento da Native. Chama-se Hélio da Silva e é
o atual gerente comercial para o Brasil. Em 1999, os Balbo
souberam que o Carrefour estaria interessado em comprar
- orgânicos. Como não conheciam ninguém, sondaram Silva, então gerente de Contas Especiais do açúcar União, sobre a possibilidade de intermediar um encontro com a rede
francesa. Silva estava completando 23 anos de Copersucar,
então dona da marca União, e tinha o principal posto da
área de vendas. Conhecia o alto escalão das maiores redes
de supermercados. Mas deixou claro que não fazia a menor
idéia do que era um produto orgânico. Fernando Alonzo
lhe passou uma apresentação do projeto. "Fiquei encantado", diz Silva. "Senti vontade de trabalhar naquilo nem
que fosse para ganhar menos." Assim como Leontino, Silva é um apaixonado pela natureza. É considerado o maior
plantador individual de árvores em áreas públicas do estado de São Paulo. Já plantou 10.093 mudas de espécies da
Mata Atlântica. A parceria entre eles deu mais do que certo.
Juntos, traçaram as estratégias que foram fundamentais para que a Native decolasse. A primeira delas: evitar
a publicidade tradicional, que custava muito, e encontrar alternativas para contar a história da empresa. Silva defendeu
sessões de degustação, com promotoras de vendas bem treinadas nos melhores supermercados. Leontino achou a proposta engenhosa, mas difícil de colocar em prática. "Como
se faz degustação de açúcar, Hélio?", quis saber. "Oferecendo
algodão-doce para a dona de casa", respondeu Silva. "Açúcar
orgânico é resgate, remete ao interior, à infância." Compraram, então, 30 máquinas de algodão-doce, treinaram 70 promotoras e destacaram equipes para ficar dois dias nas lojas
das maiores redes de supermercados do país. Silva mandou
fazer l milhão de sachês de açúcar Native. Parte dos pequenos saquinhos, então uma novidade, foi oferecida como brin-
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D I V E R S I F I C A Ç Ã O _ g r u p o Balbo foi o primeiro do setor
a vender energia elétrica para uma distribuidora. Acima, à
esquerda, parte da área industrial. À direita, reservatório de álcool
orgânico, produto do grupo que faturou R$ 362 milhões em 2008
de com o algodão-doce. A outra parte ele colocou em hotéis
e cafeterias mais sofisticadas. Em 2001, a Native deu lucro
e até hoje os sachês são uma espécie de símbolo da marca.
Já nessa primeira experiência, ficou claro para Silva que vender um só produto não sustentaria a marca nas
prateleiras dos supermercados. Apresentou a Leontino
a idéia de criar uma linha Native e sugeriu que o café fosse o próximo lançamento. Leontino duvidou que a idéia
pudesse ser aceita pelos acionistas. Mas se enganou. A diretoria do grupo, que estudava participar do negócio de
café da Copersucar, vislumbrou uma boa oportunidade
e apoiou a proposta. O café Native foi lançado em 2001.
O produto ajudou na degustação e nas vendas, mas
prejudicou os resultados. Os ganhos eram consumidos na
busca pelos melhores grãos. Como o número de cafeicultores orgânicos ainda era pequeno, a Native precisava pagar
um prêmio para garantir um produto de qualidade. Se a

saca custava entre R$ 150 e R$ 200, a Native desembolsava
de R$ 350 a R$ 480 para garantir a matéria-prima. Entre
2001 e 2003, a empresa ficou no vermelho. Só começou a
se recuperar em 2004, depois do lançamento do suco de laranja. Depois vieram o achocolatado, os cookies, o suco de
maracujá, o azeite e, por fim, o açúcar biodinâmico. Agora
prepara o lançamento de uma granola. Os volumes ainda
são pequenos, mas crescentes. As vendas aumentam em
média 30% ao ano, e o lucro foi de R$ 15 milhões, em 2008.
Historicamentte, o ganho da Native vem das margens, que
chegam a ser 32% maiores que a de um produto convencional. A linha pode ser encontrada em 8 mil pontos de venda.
Uma de suas melhores vitrines é o Pão de Açúcar, que tem
por estratégia privilegiar produtos naturais. Lá, as vendas
dobraram no primeiro semestre em relação ao ano passado. "Há uma crescente demanda por orgânicos, e as vendas
desse segmento já representam 5% do nosso total. Só não
vendo mais por falta de fornecedores", diz Leonardo Miyao,
diretor comercial de Frutas, Legumes e Verduras do Pão de
Açúcar, responsável pela área de orgânicos. "Nesse novo
universo de consumo, a Native é referência. Nenhuma outra
empresa de orgânicos no Brasil entrega tantas opções, com

volume e qualidade ao mesmo tempo." Leontino tem uma
explicação para o posicionamento: "Nossa meta sempre foi
criar um negócio sustentável, com porte e profissionalismo".
No mercado externo, Leontino optou por prospectar parcerias e formar uma rede de prestadores de
serviços entre empresas que têm as mesmas crenças da
Native. A empresa está hoje no grupo que participa da
formação do mercado global de orgânicos. Para colocar o
açúcar a granel nos Estados Unidos e na União Européia
conta com a parceria da Global Organics. Cerca de 90%
das vendas são para indústrias alimentícias igualmente especializadas, como a italiana Icam e a inglesa Green & Black's, que produzem chocolates finos e orgânicos.
O principal destino são os Estados Unidos. Lá, a Native adoça cerca de 200 produtos. Está na linha orgânica da Dr.
Oetker, na White Wave Foods, especializada em alimentos
naturais, e na Stonyfield Farm, fabricante de iogurtes e sorvetes controlada pela francesa Danone. O desenvolvimento da
marca no mercado americano é feito pela Vantage Organics,
consultoria de branding especializada em produtos naturais.
Agora a Native prepara a entrada, como marca própria, na
Whole Foods Market, a maior rede para produtos orgânicos
do mundo, com quase 300 lojas e faturamento acima de US$
8 bilhões. Ela não vende carne de animais que sofrem maustratos, baniu as sacolas plásticas e tem uma lista negra com
100 ingredientes que estão proibidos de constar em qualquer
alimento de suas prateleiras. A Native também desenvolveu
uma relação particular com clientes asiáticos. "Os orientais
têm uma cultura baseada em alimentos naturais, ervas medicinais e receitas herdadas dos ancestrais", diz Leontino.
A Native entrou na Malásia, na Indonésia, em
Taiwan e no Japão, em pequenas lojas voltadas à classe A. Na Coréia, ocorreu um fenômeno curioso. A Jóia,
empresa responsável pela importação na região, coloca
no mercado a Native em marca própria e também vende o açúcar para uma empresa de alimentos, a Daesang,
que o embala em quatro outras marcas locais. Todas
vão parar na mesma prateleira, mas a líder é a Native.
Seu açúcar orgânico detém 70% do mercado coreano.
A estratégia de vendas é valorizar a qualidade do
produto. "Contamos a história da empresa e os benefícios do
produto, sem compará-lo aos convencionais. Preço é sempre
o último item discutido", diz Fernando Vanzela, supervisor
de exportação da Native, cujo faturamento de R$ 80 milhões
em 2008 representou 22% da receita do grupo. A previsão
de faturamento neste ano é que ultrapasse R$ 100 milhões.
Mas nas últimas duas décadas, Leontino aprendeu a cultivar
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uma visão atípica sobre o significado de perdas e ganhos em
uma empresa sustentável. Quando começaram a monitorar
a fauna na São Francisco, os técnicos da Embrapa avisaram
a Leontino que haveria um ganho de qualidade de vida para
os animais se alguns corredores de mata nativa fossem interligados. Para fazer essa ampliação, no entanto, seria preciso
tomar terra dos canaviais. Leontino não discutiu. Pediu um
plano detalhado dos locais mais apropriados, retirou os pés
de cana e plantou no lugar 1,2 milhão de árvores nativas. "Ele
sabia que perderia área plantada e dinheiro com aquela decisão, mas fez a opção pela biodiversidade, porque ela é parte
de seu negócio", afirma Miranda. "Se você quer ter uma empresa sustentável, precisa desse tipo de desprendimento."
Em outra ocasião, a área de desenvolvimento de
produtos apresentou a idéia de lançar uma cachaça orgânica. Encontraram o fornecedor e encomendaram 16 mil
litros. Para testar a receptividade, ofereceram caipirinha
orgânica em um estande na Biofac, a maior feira de orgâ-

"Dizem que não podemos viver sem os produtos
químicos. A Native mostra que sim", diz Leontino

O CAMINHO DA CANA_À esquerda, caminhões da frota da
usina transportam a cana do campo para a área industrial. Mais
de 14 mil toneladas de cana-de-açúcar orgânica são processadas
a cada safra e, então, transformadas em açúcar e álcool (à direita)
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nicos do mundo, que acontece na cidade alemã de Nuremberg. "Os alemães adoraram", diz Alonso. "Começavam
a fazer filas às 9 da manhã para pegar um copo de caipirinha." O sucesso parecia garantido. Mas Leontino vetou o
produto. Até hoje há caixas com garrafmhas de cachaça nos
armários da empresa. "Fiquei imaginando as pessoas enchendo a cara com cachaça orgânica e me dei conta de que
não tinha a menor relação com a nossa proposta", diz ele.
Hoje o principal cartão de visitas de Leontino é uma
apresentação recheada de dados vistosos sobre a sustentabilidade e a história da Native. Ele a carrega aonde vai,
em pen drives e em seu notebook. Em 2004, quando tinha
apenas cinco minutos de audiência com Luiz Fernando
Furlan, então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entrou no gabinete com a apresentação em
mãos. Falou por mais de 40 minutos. "Fiquei impressionado com o trabalho dele", diz Furlan. "Estava muito à frente
de outros produtores de orgânicos que havia conhecido."
Leontino agora é admirado e até seguido por
quem um dia duvidou de seu trabalho. "O Tinho foi um
visionário", diz o empresário Paulo Eduardo Garcia, fornecedor de cana e amigo da família. "Quando ele come-

çou a falar sobre cana verde, nos anos 80, eu não sabia o
que aquilo significava, e hoje ninguém mais quer queimar a cana." Garcia é um dos dez fornecedores do grupo Balbo que não só deixaram de queimar a cana como
também estão convertendo o canavial para orgânico.
_Mas Leontino não
é apenas um empresário verde bem-sucedido. Tornou-se,
acima de tudo, um ativista dos orgânicos e da economia sustentável. "Todos falam que são necessárias alternativas de
produção para deter o aquecimento global, mas essa é uma
visão incompleta", afirma. "É preciso mudar o modelo todo."
Com memória afiada, Leontino transmite tudo o que aprendeu em qualquer oportunidade, seja no cafezinho com um
cliente ou nas dezenas de palestras a que é convidado, muitas no exterior. Há um ano, participou do Fórum Mundial de
Lille, na França. Era um evento sobre biodiversidade e sustentabilidade. Na platéia estavam executivos da Syngenta,
fabricante de herbicidas e um dos patrocinadores do evento.
Leontino não os poupou: "Dizem que não podemos viver sem
aquele pacote de produtos químicos. Minha empresa mostra
que é diferente". Terminou a apresentação cercado de gente.
"O que mais admiro em Leontino é a consistência do seu discurso", diz Anne Louette, representante do fórum no Brasil.
Um encontro em particular deixou Leontino orgulhoso. Foi com um seleto grupo de clientes do banco suíço Pictet,
instituição que administra mais de US$ 200 bilhões em fortunas pessoais e escalou os Balbo como tema central do encontro.
Coube a Leontino falar sobre a Native e ao primo Clésio explicar
o papel da família quando um dos acionistas precisa de apoio
para transformar um negócio. Detalhe: a abertura do encontro
foi feita por Kofi Annan, ex-secretário da ONU, e a primeira
apresentação coube a Edmund John Philip Browne, ex-presidente da British Petroleum e responsável pelo reposicionamento da petroleira em relação ao meio ambiente. "Falei para
as empresas familiares mais ricas do mundo", diz Leontino.
De volta a Sertãozinho, ele retoma a rotina do interior
- o escritório, o canavial, o esqui e a família - e espera mais
um grupo para conduzir em sua Blazer. O visitante, ao olhar
aquele carrão, pode pensar que é abastecido com diesel ou gasolina, um ponto contra no discurso de Leontino. Errado. Os
veículos administrativos do grupo Balbo são flex ou movidos
a etanol. "Convertemos todos", diz Leontino. "Não estamos
brincando. Somos uma empresa sustentável de verdade."
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