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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Jabulani brasileira nasceu
no Pará e cresce em São Paulo
Ecoball não utiliza couro de
animais e dispensa o uso de
produtos derivados de petróleo

A Ecoball, feita com látex de
seringueiras brasileiras e algo-
dão natural, já passou em testes
práticos nos pés de jogadores
de futebol e se submeteu a aná-
lises feitas por laboratórios
como o Falcão Bauer, em São
Paulo. Hoje, ela aguarda mani-
festação da Fifa e de outros or-
ganismos ligados ao esporte
que a avaliam como provável
bola oficial nos jogos da Copa
do Mundo em 2014 no Brasil.

A história começou na flo-
resta amazônica com os serin-
gueiros do Pará, onde ficou
provada a eficácia do látex
como o material substituto do
couro animal e de produtos de-
rivados de petróleo. Agora, a
produção em grande escala in-
dustrial deve ocorrer em Mag-
da, uma cidade com pouco mais
de 4 mil habitantes, na região
noroeste do interior paulista. Lá
funciona a Ecológica, indústria
especializada em produtos que
comprovam inúmeras possibi-
lidades do látex natural.

As pressões dos defensores

do ambiente, a preservação das
florestas, a predileção do con-
sumidor por produtos ecologi-
camente corretos e a oferta em
quantidade e qualidade de látex
dos seringais cultivados no in-
terior paulista são fatores que
indicam um futuro promissor
para a Ecoball fabricada em
Magda. Quem faz a previsão é
Jaime Marques Rodrigues, só-
cio-diretor da Ecológica. Para o
empresário, as chances do látex
natural não se limitam ao fute-
bol. Esportes como vôlei e bas-
quete também podem utilizar a
bola ecologicamente correta. ■

EXPRESSAS

...JAIME MARQUES RODRIGUES

Sócio-diretor da Ecológica

TRÊS PERGUNTAS A...

Ao contrário da jabulani, a Ecoball
não sofre criticas. Ela recebeu
aprovação em campo. É reciclável
e continua foco de testes.

O que leva a empresa a ter
tanta confiança na aprovação
desta bola ao fim das análises
que a Fifa deve fazer?
Fazemos testes em laboratório
e observamos a reação de
esportistas quando a Ecoball
está em jogo. Não há reações
negativas dos atletas como

as que ocorreram em relação
à jabulani na última Copa.
Vale sempre lembrar que nossa
bola é reciclável e depois de
terminada a vida útil ela se
transforma em outros objetos.

A Ecológica acredita que
a Ecoball será popular?
A qualidade é nossa preocupação
e é com ela que pretendemos
concorrer no mercado. De
qualquer modo, continuamos os
ensaios e testes. Não queremos

ganhar pelo preço, embora haja
a esperança de a produção em
larga escala tornar o produto
acessível. Atualmente seu
valor de mercado sugerido varia
entre R$ 80,00 e R$ 110,00.

O que falta para dar impulso
à produção em larga escala?
Além da aprovação da Fifa,
aguardamos a concretização
de outro objetivo. Pretendemos
fechar parceria com uma grande
marca de produtos esportivos.

Esta pode ser a bola oficial que vai rolar nos campos de futebol brasileiros durante a Copa do Mundo em 2014

“Outros esportes,
além do futebol,
também podem
utilizar a bola feita
com látex natural

Telefonia, TV
paga e a promoção
que gera polêmica

A Câmara dos Deputados
examina proposta do deputado
Wilson Filho, do PMDB paraibano,
que impede promoções das
empresas de telefonia e
TV por assinatura com benefício
apenas para novos clientes.
na opinião do deputado os
clientes antigos saem
prejudicados. Mas, especialistas
em direito do consumidor
discordam desta opinião.
É o caso das advogadas Letícia
Zuccolo e Juliana Fosaluza, do
escritório Edgard Leite. Elas
acham inconstitucional o projeto
e desestimulador às promoções.

Todo apoio à produção.
Não ao capital
especulativo

Começa amanhã, em São Paulo, o
Adit Invest, evento da Associação
para o Desenvolvimento
Imobiliário e Turístico do Brasil
Adit-Brasil. A demanda por
imóveis e os efeitos da
especulação estarão em debate.
No ar, a suspeita de que o País
possa enfrentar uma “bolha”
no mercado imobiliário. Luiz
Henrique Lessa, presidente da
Adit , já aponta uma saída para
eventual crise. Proposta é apoiar
o capital produtivo no segmento
da habitação e turismo e
evitar o capital especulativo.

Lançamento:
Zaeli põe um novo
molho na Apas 2011

Na Feira Internacional de
Negócios em Supermercados —
que começa hoje em São Paulo —
a paranaense Zaeli apresenta
seis produtos como novidade
no mercado. Um deles é o molho
Zabor. É um misto
de pimenta, tomate
e especiarias como
a noz moscada.
O novo molho pode
ser consumido
diretamente em
sanduíches,
pastéis, saladas,
carnes e massa.
A empresa expõe
seus lançamentos
a 75 mil
executivos
do Brasil e
outros países da
América Latina
que até a próxima
quinta-feira devem
circular pela feira.
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