
A Amazónia
que dá frutos
Ryan Black criou um negócio de 10 milhões de dólares ao ano vendendo
alimentos à base de açaí nos Estados Unidos carmen Nascimento



1Participarão
da comunidade local
Mais de 1 000 famílias —

a maioria no estado do Pará —
colhem açaí seguindo regras de
manejo sustentável para garantir
a preservação de outras espécies
que convivem com os açaizeiros

2Benenciamento
próximo da
matéria-prima

A polpa dos frutos é extraída
e congelada numa fábrica
da Sambazon no norte do Amapá.
Dali, é transportada para a sede
da empresa, em San Clemente,
na Califórnia, nos Estados Unidos

Transformação
em produtos onde
o consumidor está

Misturada com guaraná e açúcar
nos Estados Unidos, a polpa é
embalada em saches individuais ou
transformada em sucos, sorvetes e
cápsulas, vendidos em supermercados
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comer açaí numa barraquinha no Parque do
Ibirapuera. "Começou a chover, mas nin-
guém saiu da fila" disse Black, em entrevista a
EXAME PME. "Foi aí que pensei que o açaí
podia ser um sucesso também nos Estados
Unidos." Ele e Nichols convidaram Jeremy,
irmão mais velho de Black, e outro amigo, o
texano Travis Baumgardner, para formar
uma sociedade. No começo, para tornar o
produto conhecido, a Sambazon distribuía
saches de açaí em shows de rock, campeona-
tos esportivos e supermercados e patrocina-
va atletas do surfe e do skate.

Extrair o açaí da Amazónia e levá-lo para
os Estados Unidos exigiu montar uma cadeia
de fornecimento complexa. O trabalho é
monitorado por organizações não governa-
mentais, cujo papel é garantir que as ativida-
des da Sambazon não prejudiquem o meio
ambiente. As ONGs acompanham desde a
colheita até a produção de polpa congelada
numa fábrica da Sambazon no município de
Santana, no Amapá, de onde é transportada
para a sede da empresa, em San Clemente, na
Califórnia. Lá, o açaí é beneficiado e distri-
buído em mais de 15000 pontos de venda,
desde pequenas mercearias até grandes ca-
deias especializadas em alimentos naturais.

Até onde a Sambazon pode ir? A julgar
pelo que aconteceu no Brasil, longe. 'Aqui
também o açaí era uma fruta desconheci-
da", diz o agrónomo Silas Mochiutti, pes-

No começo, era preciso ensinar os consumidores americanos

A
Sambazon, empresa do ex-
jogador de futebol america-
no Ryan Black, de 34 anos,
extrai às margens dos rios
amazônicos sua principal

matéria-prima. Ê nessas áreas alagadiças do
norte do Brasil que mais de 3 000 ribeirinhos
sobem em palmeiras de até 25 metros para
colher o açaí, que depois será transformado
em suco, cápsulas de extrato concentrado e
polpa misturada com guaraná e açúcar orgâ-
nico. Os produtos são comprados por consu-
midores americanos, responsáveis pelo fatu-
ramento de 10 milhões de dólares que a Sam-
bazon obteve no ano passado e pelo ritmo de

crescimento anual de 40% desde 2006. A em-
presa de Black ajudou a criar um mercado
nos Estados Unidos para o açaí, principal-
mente entre jovens praticantes de esportes
como surfe e skate e gente que aprecia alimen-
tação natural. "Quando começamos, tínha-
mos de ensinar os americanos a pronunciar a
palavra açaí'" diz Black. "Hoje muitos nutri-
cionistas já recomendam seu consumo."

A Sambazon nasceu há pouco mais de
uma década, depois que Black experimentou
uma tigela de açaí em Porto de Galinhas, em
Pernambuco. Ele estava de férias com o ami-
go Ed Nichols. Dias depois, em São Paulo,
viu uma fila enorme de pessoas que queriam

quisador da Embrapa no Amapá. "Dos
anos 90 para cá, virou uma febre nas gran-
des cidades e o mesmo pode se repetir nos
Estados Unidos." Os sócios da Sambazon já
começam a sentir os reflexos dessa tendên-
cia. Em 2008, a empresa atraiu o interesse
do Verlinvest, fundo de investimento belga
que comprou uma participação no negó-
cio. Ao mesmo tempo, eles precisam lidar
com o surgimento de novos concorrentes
com produtos bem parecidos. "Poucas em-
presas são capazes de controlar toda a pro-
dução, como nós fazemos", diz Black. "Fin-
camos raízes na Amazónia e nossos consu-
midores dão valor a isso." •

ate a pronunciar a palavra açaí do jeito certo
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