
A
lista de produtos desenvolvidos a partir da 
biodiversidade brasileira só cresce. Vai dos 
já tradicionais guaraná e açaí até os óle-
os e essências de murumuru e andiroba, 
passando por sorvetes e peixes de sabores 

exóticos. Envolve desde grandes empresas, como a Na-
tura, redes de varejo do porte de Pão de Açúcar, Extra e 
Walmart até produtores praticamente artesanais, como 
Márcia Martins, que trabalha com biojoias vendidas em 
poucas lojas e enviadas para o exterior graças à prover-
bial propaganda boca a boca. 

Em comum, os negócios com a biodiversidade têm 
uma dinâmica e um timing característicos e exigem 
adaptação tanto do produtor quando da empresa. Fun-
damental para o sucesso, segundo os especialistas, é 
primeiro eliminar intermediários e atravessadores, que 
compram matéria-prima a preços baixos, sem a menor 
preocupação com o tripé preservação-sustentabilidade-
social. E importante é fazer com que pelo menos o pri-
meiro beneficiamento da matéria-prima ocorra próximo 
das comunidades que o produzem ou coletam. 

"Esse é um mercado crescente tanto no Brasil quanto 
no exterior, mas aqui lidamos com produtos que não são 

commodities, numa produção sustentável e com nichos de 
consumidores dispostos a pagar mais pelo exótico", diz Car-
los Alberto dos Santos, presidente em exercício do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Os desafios são grandes. Trata-se de organizar peque-
nos produtores em cooperativas que possam emitir cer-
tificados de origem, notas fiscais e recolher impostos. E 
harmonizar uma produção que muitas vezes é sazonal 
com uma demanda permanente. "Isso sem falar na lo-
gística, principalmente armazenamento e transporte. Se 
você tem um produto do Alto Solimões, é importante que 
ele saia de lá pronto, porque isso dá credibilidade junto 
ao mercado. E neste negócio nem sempre se agrega valor 
por meio da alta tecnologia, mas, sim, da preservação da 
natureza e da melhoria das condições de vida, que passa-
ram a ser exigências do consumidor", diz. O Sebrae tem 
atuado nessa organização, envolvendo-se clesde as coo-
perativas que fazem a extração de produtos amazônicos 
até o plantio de algodão colorido orgânico no Nordeste, 
que fez tanto sucesso numa recente edição do São Paulo 
Fashion Week. 

Helene Menu, que representa a Union for Ethical 
BioTrade (UEBT) no Brasil, se viu às voltas em abril com 





se tem nos países desenvolvidos, onde o peixe é a princi-
pal fonte, seguido do suíno, do frango e, por último, da 
carne bovina. "Mas está crescendo o consumo de peixe 
no Brasil, que passou de quatro quilos per capita por ano 
para sete. No exterior, são 16 quilos per capita por ano", 
conta Cavalcanti. De olho nesse mercado, a Nativ Pesca-
dos exporta seu peixe amazônico para Suíça, Alemanha e 
para restaurantes top na França, e deve chegar em breve 
aos supermercados de Portugal e da Espanha. 

Além de planos de expansão, a empresa aposta em 
pesquisa e criou uma fundação para estudar a genética 
do tambaqui e do pintado amazônico. "O que criamos 
em Sorriso são espécies selvagens das quais pouco se 
sabe. O estudo do DNA pode nos levar no futuro a uma 
seleção das melhores matrizes para cruzamento, mais 
nutrição para carne e maior produtividade", diz. Na 
pauta da empresa há um trabalho com comunidades 
tradicionais para estruturar cooperativas para engor-
da dos peixes. 

Se a sazonalidade é um problema sério para mui-
tos dos negócios da biodiversidade, a Frutos do Brasil, 
antiga Frutos do Cerrado, congelou o problema. Cajá-
manga, gabiroba, buriti, piqui, mama-cadela, taperebá, 
umbu, brejaúba e araticum são alguns dos sabores de 
picolés da empresa, que tem 103 pontos de venda no 
país e se prepara para entrar nos Estados Unidos pela 
Califórnia. "Não fazemos nada de extraordinário, ape-
nas temos fornecedores que reproduzem microbiomas 
e que não praticam monocultura. Plantam cajá-manga 
ao lado de hortaliças e, dessa forma, impedem a instala-
ção de pragas. Também temos nossos próprios cultiva-
res", diz Renato Serage, diretor de marketing da empre-
sa, fundada há 14 anos em Goiás. 

Hoje com três fábricas - em Goiás, São Paulo e Minas 
Gerais -, a Frutos do Brasil produz 70 mil picolés por dia. 
Para quem pensa que basta ser exótico para fazer suces-

Pedro Cavalcanti, da Nativ Pescados: vendas de 180 toneladas 

so, Serage diz que o paulistano sempre experimenta, mas 
nem sempre gosta, tanto que os campeões de venda na 
cidade são os picolés de abacate, kiwi, banana e moran-
go. Em Goiânia, o gosto é o cajá-manga salpicado com 
sal. No exterior, além do apelo do exótico, Serage aposta 
no quesito saúde. "Nosso produto tem 90% de polpa de 
fruta e muito pouco açúcar", diz. No caso da empresa, a 
fruta é colhida e sua polpa extraída e congelada. 

Outro que descobriu um certo conservadorismo do 
paladar do brasileiro foi Cláudio Cury, diretor de de-
senvolvimento da Cia das Ervas, empresa especializada 
em temperos com sede em Morungaba, interior de São 
Paulo. No mercado interno, a empresa apostou na con-
serva de cumari, bem popular e conhecido, e no muru-
pi, uma das pimentas mais ardidas do Brasil e marca 



registrada da culinária do Norte, onde é companheira 
do milho de tucupi. 

"Lá pelas tantas me pareceu pouco sustentável quei-
mar combustível de avião para trazer o murupi do Ama-
zonas para São Paulo, e resolvi plantar aqui", afirma. "Por 
causa das diferenças de solo e clima, porém, a pimenta 
murupi paulista nasceu redondinha, e sites de amantes 
de pimenta começaram a dizer que a empresa vendia 
gato por lebre, ou seja, pimenta biquinho por murupi. 
"Passei a fazer apenas molho e não conserva, mas o gosto 
é de murupi. No entanto, o mercado é pequeno por aqui. 

O mesmo aconteceu com as geleias de cupuaçu e açaí, por 
isso criamos uma linha para exportação. Lá fora o apelo 
desses produtos é maior", diz Cury. Esse novo caminho 
para o exterior, que inclui geleias de maracujá e doces 

de goiaba, é novo para a empresa, que está começando a 
mostrar seus produtos em feiras internacionais. 

"O grande problema da sustentabilidade é criar um 
produto de tal valor que seja mais atraente do que as 
atividades predatórias. No caso da floresta, infelizmente, 
nada remunera tão bem quanto sua derrubada." A frase 
é da advogada Márcia Martins, que viu de perto essa de-
vastação no norte do Mato Grosso, onde sua família cria 
gado. Um dia, Márcia ganhou um colar de jarina, também 
chamada de marfim da Amazônia. Márcia começou a pe-
dir que artesãos locais mandassem seus trabalhos para 
ela e, mesmo sem ter formação em design, desmontava 
e remontava as peças, que, na sua opinião, tinham ele-
mentos visuais. "As pessoas me paravam na rua para per-
guntar onde eu tinha comprado meus colares, e foi assim 
que a Ecoarts nasceu", conta. "Um quilo de sementes para 
biojoias pode valer mais que uma arroba de boi." 

Jarina, paxiúba, murumuru, açaí, tucumã, inajá, entre 
outras sementes, além de cipós e outros resíduos da flo-
resta se transformaram em matéria-prima nas mãos dos 
artesãos locais por meio de uma Organização Sócio-Cul-
tural de Interesse Público (Osip), em que empresas priva-
das podem investir para ter retorno. 

A Ecoarts, além de biojoias, produz objetos para 
decoração. As sementes são coletadas por trabalhado-
res locais - que passam a ter uma renda extra - e sele-
cionadas: as intactas vão para o trabalho artesanal e as 
demais, já comidas por animais, são replantadas. "Isso 
quer dizer que dentro de seis ou sete anos vamos ter no-
vas fontes dessas sementes e aos poucos ampliamos a 
produção", ressalta Márcia. O negócio da biodiversida-
de é peculiar, não apenas no produto, mas também no 
modo de produzir e agregar valor. O ritmo acelerado da 
expansão aqui nem sempre pode ser aplicado, porque 
pode pôr em risco um de seus aspectos fundamentais, 
a sustentabilidade. 

tor Fernandes, Natura director of science and technology. The 
trunk is covered in large thorns and many açai harvesters cut 
these trees down to make their work easier. 

Aside from this, the community must be organized as a co-
operative and be able to harvest adequately. "It's important to 
point out that, within the principals of bioethical commerce, 
preservation of the local population's way of life is important. If 
it is a fishing village that grows manioc in its fields, harvesting 
murumuru wil l be an additional activity that provides supple-
mental income and consequently improves the quality of life of 
that community. In truth, It's this extra income that will make 
the community preserve the species," he affirms. 

Quality control Is also fundamental. Pharmacist Silvia Basso 
works In the laboratory of the Acre State Technology Founda-
tion on quality control of patuá oil, a product that local commu-
nities use for food, as hair tonic, anti-dandruff treatment, shot-
gun lubricant and to make soap. Research shows that when 
cold-pressed, this oil has the same physlcochemlcal structure 

as olive oil, floral aroma or according to some, wet grass. The 
world of high culinary arts has its eye on patauá oil. 

Tambaqui, a fish native to the Amazon Basin, can now 
be found in 17 of the 20 largest supermarket chains in Bra-
zil, and is driving sales of Nativ Pescados, based in Sorriso, 
Mato Grosso. 

"When we made our business plan, we opted for vertical 
production. We go from farming the fish through the freez-
ing process," says Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti, executive 
president of the company, which produces 180 tons of fish per 
month. "Studies show that, at current rates, the planet's exist-
ing fishing basins wil l be exhausted by around 2040. Thus, our 
choice to invest In aquaculture." 

"The largest problem wi th sustainability is creating a prod-
uct wi th higher value than predatory activities. Unfortunately 
in the case of the forest, nothing pays as well as logging It off." 
The statement Is that of Márcia Martins, whose cottage indus-
try Ecoarts produces jewelry made from jarina. 
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