


Johnson & Johnson. "O interesse crescente
pela questão ambiental é o que deve ajudar
nossa companhia a crescer de forma rápida
nos próximos anos", diz Davis de Luna
Tenório, fundador do Grupo Eco.

Apesar de ter estreado oficialmente em
2004, a empresa começou a nascer em 1999,
quando Tenório identificou uma grande
demanda do mercado externo por produtos
da Amazônia. Na época, ele atuava em uma
empresa de exportação e seus clientes
demonstravam disposição de comprar artigos
que tivessem um selo ecológico. De olho
nesse mercado, começou a estudar a Região
Amazônica, as comunidades locais e a viabili-
dade econômica do manejo sustentável.
"Percebi que, para lucrar com aquilo, primei-
ro era preciso ensinar as comunidades a

padronizar seus produtos, entender como gerar renda e
profissionalizar as pessoas", diz. "É exatamente isso que
fazemos hoje em dia." Em 2001, Tenório abriu em São
Paulo uma loja especializada em produtos da Amazônia.
Em 2004, a loja deixou de existir para dar lugar ao
Grupo Eco. "Nascemos por insistência dos próprios
clientes", diz. Tenório fez do escritório da empresa, em
São Paulo, uma extensão de suas idéias ambientalistas.
Bem iluminado e colorido, o ambiente é repleto de
móveis rústicos e não tem nenhuma divisória ou porta
que divida as áreas da companhia. "Queremos transmitir
aos nossos clientes nosso compromisso com a natureza."

Hoje, o Grupo atua em diversas áreas. Até o final de
2009, cinco lojas paulistanas da Livraria Cultura vão
oferecer uma nova linha de produtos. São utensílios
ecológicos como pequenos vasos de cerâmica
marajoara, provenientes da Amazônia, e conjuntos de
xícaras e canecas que reproduzem pinturas rupestres
da Serra da Capivara, no Estado do Piauí. Todos os
modelos foram criados pelo Eco. A empresa atua em
cinco frentes de negócios: produção de brindes corpora-
tivos, preparação de bufê orgânico para festas, desen-
volvimento sob encomenda de artigos ecológicos, loja
itinerante com itens da Amazônia e agência de publici-
dade. Em comum, seus negócios são totalmente volta-
dos para a temática ambiental. "Nosso diferencial é,
principalmente, pensar em produtos que atrelem a ima-
gem da empresa com o conceito sustentável", afirma
Fábio Interaminense, diretor-executivo da companhia.
Com essa estratégia, o Eco conquistou clientes de áreas
tão diferentes quanto Natura e Vale e já fatura R$ 5
milhões - alta de 20% sobre 2008.
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