
A FÁBRICA
DO AMOR
Grupo de empresários de Manaus elabora
preservativos sob um modelo de produção sustentável

O trocadilho é irresistível: os pre-
servativos Boa prometem manter a
floresta em pé. Foi com essa idéia que
um grupo de empresários de Manaus
(AM) inaugurou, no final do ano pas-
sado, a Látex da Amazônia (LAM). A
proposta da LAM é fabricar produtos
que respeitem a floresta e as reservas
extrativistas e fomentem um novo ci-
clo de produção de borracha no estado
do Amazonas.

O primeiro lote dos preservativos
Boa foi apresentado na Feira Interna-
cional da Amazônia (Fiam) e gerou
propostas de venda para Argentina e
Venezuela. "Este é um novo conceito de
indústria que está chegando à região",
diz José Falabella Neto, diretor Comer-
cial e de Marketing da LAM. "Somos
uma empresa privada comprometida
com o verde. Nosso produto tem de ser
colhido em uma árvore viva."

Mesmo tendo iniciado a produção
há pouco tempo, a empresa já faz pla-
nos para exportar. Segundo a LAM,
além de o preservativo ser um produto
de primeira necessidade, sofre pou-
cas restrições alfandegárias. Os planos
de expansão internacional incluem
a América do Sul, a África e o merca-
do europeu. "Pensamos em chegar ao
mercado europeu em um ano e meio",
diz Falabella.

Localizada em Iranduba, um muni-
cípio carente, a 24 km de Manaus, que
recebe incentivos fiscais do governo do
estado, a fábrica da LAM foi construída
em meio a 60 hectares de floresta pre-
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servada, com um custo de R$ 10 milhões
- que inclui a fábrica, os equipamentos e
o capital de giro. A empresa treinou mão
de obra local e emprega 150 pessoas di-
retamente, número que deve aumentar
em janeiro, quando a empresa abrir o
terceiro turno de produção.

Segundo Falabella, a iniciativa só
foi possível com o apoio do governo,
que, além de financiar 50% do projeto,

coleta, mas na limpeza e na conserva-
ção do material.

A empresa recebeu o prêmio de
Melhor Projeto de Implantação pelo
Conselho de Desenvolvimento do Es-
tado do Amazonas (Codam), graças ao
seu modelo sustentável. A LAM só usa
água reciclada na produção, faz coleta
seletiva do lixo e realiza programas
sociais e de educação ambiental com
seus funcionários.

A capacidade inicial de produção é
de 5 milhões de camisinhas por mês.
Mas a empresa tem planos de chegar a
94 milhões de unidades por ano, o que
a colocaria entre as três maiores do país
no setor. Até o final de 2010, Falabella
diz que a empresa fabricará 20 milhões
de unidades por mês.

Os empresários amazonenses afir-
mam que seus preservativos terão pre-
ço competitivo, graças ao incentivo
da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a
incentivos fiscais concedidos pelo go-
verno do estado. Eles garantem que

ofereceu investimentos para desen-
volver seu processo de beneficiamento
do látex, que, atualmente, é feito em
São Paulo. "O objetivo é tornar o pro-
duto 100% amazonense", diz Marcos
Gemente, diretor técnico da fábrica. A
empresa também está desenvolvendo
contatos com instituições locais para
capacitar seringueiros nativos, não na

competirão com vantagem inclusive
na região Sudeste, o grande centro con-
sumidor, apesar dos 5 mil km que os
separam do Amazonas.

Para incrementar o diferencial da
marca, Falabella conta que, em breve,
complementará a linha de preservati-
vos com sabores regionais, como cupu-
açu, açaí e buriti.
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