
CERTIFICAÇÃO É CHAVE 
Os clientes exigem que não sejam utilizados pesticidas e substâncias químicas na 



Por L A U R O V E I G A F I L H O 

uma região ambientalmente críti
ca, a agroindústria do Amazonas 
busca caminhos para estabelecer 

formas equilibradas de relação com a flo
resta, tentando conciliar o crescimento 
econômico, a exploração sustentada dos 
imensos recursos naturais e sua preserva
ção. As empresas e produtores agora bus
cam demonstrar que estão se ajustando 
aos níveis de exigência do mercado. 

"A certificação é um nicho de mercado 
crescente, uma exigência muito comum 
no mercado europeu e tende a ser crescen
te", diz Eron Bezerra, que acaba de deixar 
o comando da Secretaria de Estado da 
Produção Rural (Sepror) para retornar à 
Assembleia Legislativa. Ele espera que esse 
processo ganhe dimensões mais amplas 
diante das perspectivas que poderão se 
abrir ao Estado a partir da Copa de 2014. 
Ele observa, no entanto, que a certificação 
ainda não é vista como uma marca da re
gião, uma vez que avanços nesta área têm 
sido limitados pelos custos, não havendo 
financiamentos a juros baixos. "A certi
ficação de origem requer que não sejam 
usados pesticidas ou substâncias químicas 
na produção, o que gera mais gastos para o 
produtor", afirma. 

Bezerra insiste em que é preciso levar 
em consideração que a agroindústria não 
pode ser definida com base no porte do 
negócio. "Todo e qualquer processo de be-
neficiamento que permita agregar valor 
e verticalizar a produção no setor primá
rio é uma agroindústria. Não há somente 
megaempresas nessa atividade", emenda 
Bezerra. Por isso, o setor tem merecido 
atenção do governo estadual, que reserva 
programas e recursos especialmente para 
pequenos empreendimentos. 

Ele destaca duas experiências. "Estamos 
implantando duas unidades para a trans
formação do pirarucu, que chamamos de 
bacalhau da Amazônia, a primeira em Ma-



raã e uma segunda em Fonte Boa", informa. 
Em ambos os casos, os peixes estão sendo 
criados em reservas de desenvolvimento 
sustentado, que adotam técnicas de mane
jo "em bases ecologicamente corretas para 
a produção de pirarucu salgado, como é 
mais popularmente conhecido". 

O Amazonas é também responsável 
por cerca de 4% da produção brasileira, 
devendo colher neste ano perto de 996 
m i l toneladas do produto, segundo pre
visão do IBGE, 12,6% menos em relação a 
2009, quando produziu 1,14 milhão de 
toneladas, gerando uma receita bruta su
perior a R$ 230 milhões. A agricultura no 
Estado gerou perto de R$ 616 milhões, ou 
quase 2% do PIB estadual. 

A agroindústria no Estado é dividida 
geograficamente. A região do Rio Soli-
mões especializa-se na industrialização 
do pescado, com frigoríficos instalados 
em Santo Antônio do Içá e Tabatinga, 
principalmente, além das unidades de 
processamento do pirarucu que estão 
sendo instaladas em Maraã e Fonte Boa. 
"Estamos montando na região um arran
jo produtivo, incluindo desde a fase de 
manejo dos animais", reforça Bezerra. 

Nos arredores dos rios Madeira e Purus, 
afluentes da margem direita do Amazonas, 
desenvolve-se a indústria de beneficiamen-
to da borracha. No entorno de Manaus, está 
a fruticultura, destacando-se o guaraná. O 
governo estadual desenvolve, em parceria 
com a Embrapa e a Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), projeto de pesquisa 
destinado ao desenvolvimento tecnológi
co do arranjo produtivo da fruticultura. 
"Acabamos de lançar um projeto de produ
ção de adubos orgânicos para suprir não 
só a fruticultura, mas também os projetos 
Horta Caseira e Horta Coletiva, implanta
dos no cinturão verde de Manaus", afirma 
Bezerra. O objetivo é "assegurar a sustenta
bilidade na produção". 

A Coperativa Agrofrutífera (Agrofrut) 
de Urucará, a 260 quilômetros de Manaus, 
começou a se firmar quando os produto
res da região criaram, em 2001, o Centro 
de Treinamento Rural de Urucará (Cetru). 
Em 1996, lembra o presidente da Agrofrut, 
Antônio Carlos Monteiro Fonseca, surgiu a 
primeira oportunidade de exportação do 
guaraná. "Clientes do exterior nos alerta
ram que o produto poderia ter uma aceita
ção maior se conseguíssemos certificação 
de que é sustentável", relata. 

A perspectiva de entrada no mercado 
internacional exigia escala de produção, 
garantia de suprimento e produtos de qua
lidade comprovada. Um grupo de produ
tores de Urucará, com base na experiência 
adquirida com o centro de treinamento, 
decidiu unir forças e formar a cooperativa, 
que hoje reúne 53 produtores e fatura anu
almente alguma coisa em torno de R$ 760 
m i l , exportando guaraná em grão e em pó, 
extrato de guaraná e cerâmicas em barro. 

A certificação do guaraná orgânico só 
viria, no entanto, em 2006, para 40 proprie
dades no Estado. Foi um trabalho exausti
vo, desenvolvido em parceria com o Sebrae 
e a Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica (Fucapi) e com o 
apoio técnico do Instituto de Desenvolvi
mento Agropecuário e Florestal Sustentá
vel do Estado do Amazonas (Idam) e ainda 
da prefeitura local. Paralelamente, foi im
plantado ainda um sistema de boas práti
cas de produção, por meio do Programa de 
Apoio Tecnológico à Exportação (Progex), 
com o apoio da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e do Sebrae. A Ecocert 
Brasil, braço da empresa francesa Ecocert, 
respondeu pela certificação do guaraná. 

Em dezembro de 2009, a Agrofrut, en
tão com quase sete dezenas de associados, 
obteve a renovação dos certificados de 
qualidade e de procedência de sua produ

ção, depois de vencer duas auditorias. A 
cooperativa não só manteve a certidão de 
produto orgânico, como também reforçou 
o selo Comércio Justo, uma garantia de que 
a Agrofrut segue à risca todas as exigências 
da Fairtrade Labeling Organization (FLO). 
A melhoria de qualidade na produção, al
cançada ao longo do processo de certifica
ção, estimulou a confiança do mercado e 
produziu um aumento da carteira de clien
tes da Agrofrut. "Tivemos maior procura e 
melhores preços nos mercados interno e 
externo", acrescenta. O preço do quilo de 
guaraná saltou de R$ 3 para R$ 20. Isso ani
mou a cooperativa a ampliar sua produção 
em pouco mais de 30%, saindo de 23 tone
ladas na safra passada para 30 toneladas 
previstas para a próxima safra, que vai de 
outubro a janeiro. A Agrofrut, dessa forma, 
responde por 60% da produção de Urucará, 
estimada em 50 toneladas, cerca de 5% da 
produção do Estado. Além disso, a Agro
frut prepara-se para investir na implanta
ção de uma agroindústria para a produção 
de poupa de frutas e na modernização do 
processo de beneficiamento do guaraná. 

A cooperativa já chegou a embarcar 
80% de sua produção para o exterior, mas, 
com a crise e diante do real sobrevalo
rizado, a estratégia para 2010 prevê um 
trabalho mais intenso no mercado inter
no. "Estamos trabalhando apenas para 
manter nossos clientes no exterior, porque 
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o câmbio não nos motiva a exportar", re
sume o presidente da Agrofrut. A França, 
diz ele, responde por 75% dos embarques, 
enquanto os demais 25% são destinados à 
Itália. Projeta-se um crescimento entre 15% 
e 20% no faturamento total ao longo deste 
ano, depois de um avanço na faixa dos 20% 
em 2009. As apostas estão concentradas na 
perspectiva de aumento do consumo de 
bebidas durante a Copa do Mundo, uma 
vez que as indústrias de refrigerantes deve
rão elevar seus estoques. 

A exploração do guaraná, segundo o 
presidente da Agrofrut, movimenta mais 
de R$ 27 milhões por ano, "gerando em
prego e renda para 35 m i l pequenos pro
dutores aproximadamente". O Estado é 
considerado o segundo maior produtor 
brasileiro, atrás apenas da Bahia, com uma 
colheita estimada em "mais de m i l tone
ladas" por Monteiro, que destaca Maués, 
Urucará e Coari como as principais regiões 
produtoras no Amazonas. 

O polo de Maués, situado a 356 quilô
metros de Manaus, também renovou em 
2009 a certificação para o guaraná da As
sociação Comunitária do Rio Urupati (As-
campa), obtida inicialmente em 2007, em 
um trabalho envolvendo o Sebrae-AM, a 
prefeitura do município e a Ecocert Brasil. 
O registro vale para a safra recém-colhida, 
n u m total de 42 toneladas, incluindo 20 
toneladas do fruto in natura e 22 toneladas 
de guaraná torrado. 

A capacidade instalada da A m B e v no 
Amazonas terá neste ano u m a ampl ia 
ção de 36%, in forma Renato Accessor, d i 
retor regional de operações industr iais 
do grupo. O investimento, que faz parte 
de um pacote mais amplo, anunciado 
em dezembro do ano passado pelo g r u 
po, somará perto de R$ 71 milhões e vai 
aparelhar a indústria instalada em Ma
naus a cobrir o déficit de oferta recente
mente observado. 

Ao longo dos anos, diz Accessor, as 
vendas anuais no Norte do país, cobrin
do todo o Estado do Amazonas, Acre, 
Rondônia, o interior do Pará e Belém, v i 
nham crescendo entre 10% e 15%. A partir 
de 2008, com o avanço do emprego e da 
renda, o mercado de bebidas passou a re
gistrar ritmo mais acelerado, obrigando a 
AmBev a deslocar parte da produção rea
lizada em outros Estados para atender à 
demanda no Norte do país. 

Ainda há pouco, comenta o diretor re
gional da AmBev, o grupo vinha realizan
do investimentos regulares em melhoria 
de processos e na manutenção do parque 
industrial amazonense, com recursos ao 
redor de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões 
por ano, mas percebeu que há espaço para 
projetos mais arrojados. 

O investimento será feito em três eta
pas, uma delas já concluída. A indústria, 
que produz cervejas Antárctica, Brahma e 
Skol em garrafas de 600 m l , refrigerantes 

em lata e PET, incluindo o guaraná A n 
tárctica e o da marca Baré, consumida re
gionalmente, in ic iou, ainda em outubro 
do ano passado, o processo de implanta
ção de uma l inha de refrigerantes em lata, 
dobrando a capacidade da unidade de 30 
m i l para 60 m i l latas por hora. 

U m a segunda l inha deverá ser insta
lada e encontra-se em fase de desenvol
vimento o projeto para modernização 
da divisão de cervejas em garrafa. Todo o 
processo deverá estar concluído em outu
bro deste ano para atender à demanda do 
verão. "Teremos novas linhas, com mais 
tecnologia agregada", acentua o diretor 
regional da companhia. 

No total, a AmBev emprega perto de 
800 pessoas no Amazonas. A operação 
no Estado assume importância estratégi
ca para a AmBev, diante do forte apelo de 
marketing que acompanha a produção de 
guaraná. Afinal , lembra, a Amazônia é o 
"berço do guaraná Antárctica". 

Luis Gustavo Maria , diretor das u n i 
dades verticalizadas da AmBev, diz que 
a empresa mantém 350 fornecedores 
regulares de guaraná, que suprem suas 
fábricas com cerca de 300 toneladas do 
produto por ano. "O objetivo da compa
nhia é fortalecer a cultura do guaraná 
por meio da adoção e da difusão de tec
nologias, respeitando a cultura local, o 
meio ambiente, v iabi l izando a guarani-
cultura de forma sustentável", afirma. 
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