Abiodiversidade
nossa de cada dia
Condição de maior bioma do planeta torna a Amazônia fonte não apenas de insumos,
mas também de inestimável valor simbólico colocado à disposição do marketing

U

ma pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) revelou que a
Amazônia é uma das marcas mais identificadas e conhecidas em todo o mundo. Para quem vive ali, é cada vez maior
a necessidade de mecanismos capazes
de restringir o uso comercial do termo
Amazônia a produtos e marcas com vinculações bem definidas a essa região. Ao
mesmo tempo, surgem novas propostas
de estímulo ao aproveitamento do enorme potencial mercadológico da marca
Amazônia e dos valores com os quais
ela é percebida. "Pensamos em criar na
Amazônia uma zona de processamento
industrial de produtos regionais trabalhados com sustentabilidade" conta Alberto Lourenço, diretor de Amazônia da
SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), órgão hoje responsável pelo Plano
Amazônia Sustentável, lançado em 2008
para estabelecer as diretrizes da atuação
do governo federal nas iniciativas relacionadas a essa região.

Tal proposta, ressalva Lourenço, é
ainda "apenas uma ideia"; mas fundamenta-se na necessidade de apoio à atividade nem sempre simples — ao menos
quando pensada em escala comercial —,
de processamento sustentável de insumos naturais. Ao menos em um Estado
amazônico, ele destaca, já há esse tipo
de apoio: no Acre, órgãos governamentais mantêm, em parceria com seringueiros, uma produção de preservativos confeccionados com látex natural.
O grande interesse pelo uso do termo
Amazónia como valor mercadológico pode ser conferido em uma busca rápida no
site do Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão responsável pela
proteção de marcas e patentes no Brasil:
ela revela a existência de mais de mil solicitações e registros de marcas associadas a esse termo (ou a termos similares,
como Amazônica).
Muitas dessas marcas — entre as quais
várias são indeferidas —, decorrem da
mera presença de operações das respectivas empresas nessa região (especialmente
na Zona Franca de Manaus). Mas há também nítido interesse na associação à sustentabilidade em pedidos relacionados a
alimentos, cosméticos e artesanato, entre outros gêneros de produtos. E existe
óbvia atenção ao mercado internacional,
expressa no uso de termos como "garden"
"taste" ou "Amazonian"
Esse termo tem realmente apelo internacional, mostra a experiência da marca
Amazon Life, criada no Brasil nos anos
90, mas há pouco mais de três anos licenciada ao grupo italiano Braccialini,
que com ela produz itens como bolsas,
bonés e camisetas, comercializados em
países como Itália, Japão, Hong Kong,
Cingapura, entre outros. As bolsas Amazon Life, por exemplo, custam em média US$ 120, e são confeccionadas com
um laminado de látex natural produzido
na Amazónia em uma operação controlada pelos proprietários da marca, entre
os quais aparece Angela Hirata (também
consultora internacional da Alpargatas).
A julgar pelas palavras de Angela, os ita-

Cooperativados da Beraca: empresa com forte presença amazônica trabalha produtos como açaí

lianos que hoje exploram esse ativo devem estar satisfeitos com o resultado desse investimento: "Eles nos propuseram
comprar essa marca, cujo licenciamento termina daqui a um ano e meio, mas
não queremos vendê-la" conta Angela.
"Quando retomarmos sua posse, pretendemos ampliar seu uso para outros mercados, como móveis" acrescenta Angela.
Também colhe bons frutos no mercado
externo por sua associação à Amazónia
a empresa Beraca, detentora de diversos

processos sustentáveis de insumos provenientes da biodiversidade local, como
frutos, sementes e fibras. De acordo com
Filipe Sabará, diretor de negócios da Beraca, o mercado externo hoje responde
por metade dos negócios da empresa,
cuja atuação abrange também mercados
como tratamento de água e nutrição animal. "Os insumos da biodiversidade respondem por cerca de 30% de nossos negócios, e a Amazónia gera cerca de 80%
desse total" especifica Sabará.

Marca amazônica garante
f idelização nos mercados globais
Segundo Otacílio Amaral Filho,
professor da área de comunicação
social da Universidade Federal do
Pará, cada vez mais se justifica
o interesse de empresas de todo
o mundo pela associação com a
marca e a imagem amazônicas.
"Além de ser assim tão conhecido,
esse termo remete diretamente
à natureza, considerada como
critério de originalidade. Assim, ele
avaliza mercadologicamente grande
quantidade de produtos gerados pela
biodiversidade", acrescenta.
Em 2008, Amaral defendeu a tese
A Marca Amazônia: Uma Promessa
Publicitária para Fidelização de
Consumidores nos Mercados
Globais; nela, analisou o uso desse
conceito em diversas empresas:

Otacílio, da Federal do Pará: certificações
devem garantir sustentabilidade

Natura, Amazongreen, Beraca, Portal
da Amazônia, Chamma da Amazônia,
Monavie, entre outras.

Para ele, é "patente" o uso
indiscriminado de "Amazónia" e
de termos correlatos com apelos
comerciais, mas talvez não seja
possível restringi-los pela criação
de selos ou outras modalidades
de atestados de origem. É mais
viável, crê o professor, trabalhar
com certificações que garantam
não apenas essa origem, mas
também a produção via critérios
de sustentabilidade, além da
qualidade. "Há algumas certificações
desse gênero; a mais conhecida
é a da madeira, mas há também
açaí certificado, garantido não
apenas nos quesitos relacionados à
sustentabilidade de seu manejo, mas
também a cuidados sanitários", ele
exemplifica.

nessa região, e hoje comercializa diversos produtos confeccionados com insumos de lá provenientes, como bolsas de
couro de pirarucu e sacolas produzidas
com juta do Pará.
Tais insumos recebem a chancela do
Instituto-E (ONG incubada pela própria
Osklen), que confere um selo denominado e-fabrics para atestar a sustentabilidade de matérias-primas utilizadas pela indústria da moda (não apenas amazônicas, mas também de seda do Paraná,
por exemplo). Nina Braga, diretora desse
instituto, vê o uso dessas matérias-primas
como uma alternativa capaz de agregar
valor à moda brasileira, e diferenciá-la
de concorrentes mais focados no quesito preço: "Uma moda com essa cara vai
ao encontro aos anseios do mundo em
relação a sermos capazes de preservar

Acordo de desenvolvimento sustentável garante a oferta atual de pescados amazônicos nas lojas da rede de supermercados Pão de Açúcar

Para ele, a condição de maior bioma do
planeta torna a Amazônia fonte não apenas de insumos, mas também de inestimável valor simbólico colocado à disposição do marketing. Mas a associação a
esse imaginário não pode resumir-se ao
simples uso de um termo ou de um insumo regional, pois a vinculação específica

à Amazônia apenas fortalece uma estratégia que deve necessariamente apoiarse na sustentabilidade e na responsabilidade empresarial. "A Beraca montou
na Amazónia, no final dos anos 90, toda
uma plataforma de produção sustentável, que agora começará a gerar frutos"
enfatiza Sabará.

Mística
Mesmo no mercado interno, empresas
não necessariamente sediadas nessa região podem beneficiar-se comercialmente
dos valores concretos e imaginários atualmente associados à Amazónia e a seus
produtos. Caso da grife de moda Osklen,
cujo portfólio inclui coleções inspiradas

Daniela, da Marca Brasil: consumidor tem
informação e não se deixa enganar

Identidade com a floresta é estratégia de marketing na Natura
Trabalhar a biodiversidade e
associá-la à marca é uma das mais
bem-sucedidas e inteligentes
estratégias de marketing. Um dos mais
fortes atributos da Natura, empresa de
cosméticos de origem brasileira, com
negócios espalhados por sete países
entre a América Latina e França, é
exatamente associar seu nome e
produtos à Floresta Amazônica.
Para Renato Abramovich, diretor
regional Norte/Nordeste, um dos
atributos da marca é impulsionar o
sentimento de brasilidade. "A Natura
é uma empresa que é reconhecida
tanto no Brasil quanto no exterior por
carregar fortemente a questão da
preocupação com a biodiversidade.
Este atributo brasilidade vem muito
forte da Amazônia, e a Natura é uma
empresa que optou, lá atrás, por
agregar valor aos seus produtos,
tendo a biodiversidade como uma das
formas de criação de valor. Temos a
linha a Ekos, que é totalmente voltada
para esse atributo da brasilidade.
É uma linha que nasceu com o uso
responsável da biodiversidade
brasileira. Ela é composta por ativos
fortemente presentes não só na
Amazónia, mas em praticamente toda
a Região Norte", ressalta.

Renato, da Natura: um dos atributos da marca
é impulsionar o sentimento de brasilidade

Abramovich destaca a importância
do trabalho realizado pelas
comunidades parceiras e fornecedoras
dos frutos extraídos da floresta.
"A gente realmente se envolve. De
empreender, saber como funciona
a realidade dessas comunidades, o
que significa essa condição para a
Natura, como é que a gente consegue
se relacionar de uma forma que
não seja assistencialista, mas que

ao mesmo tempo seja profissional,
procurando entender como realmente
ajudar, respeitando os modelos
agroindustriais da área". De acordo
com ele, existe um cuidado até
mesmo na maneira de impulsionar
o desenvolvimento social dessas
famílias, evitando criar dependência.
"Muitas vezes, a gente repatria
parte desses benefícios para serem
usados em outras atividades nessas
cooperativas, como forma de
perpetuar a criação delas", relata.
Segundo dados de 2010,25
comunidades e 2301 famílias se
beneficiaram na região com a extração
de cupuaçu, açaí, andiroba,
entre outros frutos.
Além do trabalho com as
comunidades, a presença da empresa
abriu oportunidades para a atividade
de consultoria. Para Renato, as regiões
Norte e Nordeste são locais onde está
acontecendo um enriquecimento
grande da classe C, inclusive, de
forma desproporcional com relação
ao resto do Brasil. "A Natura, pela
atividade dela de venda direta, acaba
conseguindo penetrar em locais
que poucas indústrias penetram.
Nós vamos para os interiores. Com
a atividade de consultoria centenas

de milhares de consultoras na região
acabam se desenvolvendo e criando
uma fonte de renda, em locais que
muitas vezes o acesso só é possível
por barco. Então, o impacto que a
gente consegue ter nessas famílias
e nessas comunidades acaba sendo
transformador. É mais gratificante
ainda do ponto de vista do negócio,
porque temos certeza que estamos
contribuindo para uma melhora de
renda nesses locais que têm poucas
opções de trabalho, de comércio."
Para driblar as dificuldades de
infraestrutura na região, que além
das distâncias muitas vezes requer
maior tempo de espera para distribuir
os produtos, devido a fatores
aleatórios como a cheia dos rios, que
impedem que as carretas trafeguem,
a companhia azeitou ainda mais a
parceria com distribuidores locais
para garantir prazo e entrega de
mercadorias, inclusive fazendo uso
de barcos para atender os clientes
das localidades mais distantes. "Para
nós é um superdesafio, por isso, como
parte desse processo da Natura, de
realmente investir na região e garantir
uma elevação do padrão, abrimos um
centro de distribuição em Castanhal,
nas proximidades de Belém", finaliza.

nossa biodiversidade, valorizando essa
nossa riqueza"
O grupo Pão de Açúcar assinou em
março último, com o governo da Amazônia e com a Fundação Amazônia Sustentável, acordo no qual se compromete
a colocar em suas lojas produtos obtidos
de maneira sustentável da biodiversidade local (principalmente pirarucu e outros peixes, açaí e castanha). Este ano, já
comercializou quatorze toneladas de carne de pirarucu. "Foi um sucesso de vendas, especialmente na época da Páscoa"
conta Paulo Pompílio, diretor de relações
institucionais do grupo Pão de Açúcar.
Segundo ele, esse trabalho com itens
amazônicos integra um programa denominado "Caras do Brasil" com o qual
o grupo Pão de Açúcar busca oferecer
ao público produtos obtidos de maneira
sustentável em diversas regiões do País (incluem-se nesse conjunto ostras de
Santa Catarina e mel obtido por indígenas do Xingu, entre outras mercadorias).
"Não existe trabalho com produtos obtidos via manejo sustentável se eles não tiverem também qualidade e preço competitivo" ressalva Pompílio.
Embora sediada em São Paulo, a empresa Frutos da Amazónia desenvolve
produtos posicionados como especialidades — e assim com maior valor agregado —, sempre a partir de insumos dessa região; por exemplo, biscoitos, geleias
e chocolates de açaí, castanha e cupuaçu. Até suas embalagens são confeccionadas artesanalmente por comunidades
amazônicas, a partir de palhas e fibras da
vegetação local.
Mensalmente, conta Iolane Tavares, sócia-diretora da empresa, a Frutos da Amazónia comercializa aproximadamente duas toneladas de seus biscoitos, e na última
Páscoa sua venda de ovos de chocolate recheados com ingredientes amazônicos superou em 10% o volume comercializado na
Páscoa do ano passado. "A marca Amazónia pode realmente agregar valor a produ-

Produtos da Amazon Life, criada na década de 90, são comercializados em diversos países com forte apelo na questão da biodiversidade

tos, pois permite que se transcenda o mero sabor, transporta o consumidor para o
universo da floresta, sua estética sua mística", argumenta Iolane.
Consumidores

Embora não haja ainda um selo específico para diferenciar produtos com
características "genuinamente amazônicas" existem já, lembra Sabará, da Beraca, certificações e comprometimentos

Nina, da Osklen: matérias primas amazônicas ajudam a agregar valor à moda brasileira

globais aptos a comprovar serem as ações
das empresas realmente fundamentadas
nos preceitos da sustentabilidade.
A própria Beraca, ele conta, recebeu da
Organização das Nações Unidas o prêmio
Seed Awards, destinado a empresas que
trabalham com sementes, de maneira
sustentável. Mais recentemente, foi aceita como integrante da União para o BioComércio Ético (UEBT), na qual se reúnem empresas cujo uso de matérias-primas naturais obedece à sustentabilidade.
"Certificações e reconhecimentos como
esses criam parâmetros para os processos de produção, e para os usos comerciais de marcas" enfatiza Sabará.
No caso específico do uso comercial
dos apelos relacionados à Amazónia, ele
é geralmente desenvolvido a partir de "interpretações muitos rasas, apoiadas basicamente em estereótipos" da realidade
dessa região, avalia Nina, do Instituto-E.
"Poucos fazem como a Osklen, que para
criar uma coleção inspirada na Amazónia reuniu um grupo multidisciplinar e
viajou até lá, experimentando a cultura
local" ela menciona.
Nina manifesta, porém, dúvidas quando questionada sobre a necessidade de
restrições ao uso comercial do termo
Amazónia ou dos valores a ela associadas, pois o sentido de uma marca não re-

sulta apenas de componentes físicos e geográficos, mas também de atributos imaginários. "O uso de informações falsas deve ser combatido com rigor" ela destaca.
Caso estabeleçam-se certificações ou
outras formas de atestados de origem e de
manejo sustentável para produtos amazônicos, eles devem, necessariamente,
considerar a possibilidade de exclusão de
pequenos produtores locais sem condições econômicas de atender aos requisitos de normas muito sofisticadas, ressalva Daniela Bitencourt, diretora-superintendente do IMB (Instituto Marca Brasil,
associação sem fins lucrativos dedicada
a projetos inovadores e sustentáveis para o desenvolvimento dos segmentos de
turismo, cultura e social).
Para ela, pode até haver uso injustificado da Amazónia como apelo mercadológico, mas ele constitui um risco em uma
época na qual, via marketing virai e redes
sociais, o consumidor participa ativamente do gerenciamento das atividades das
empresas das quais adquirem produtos e
serviços. "Amazónia é hoje uma marca que
chancela os conceitos de sustentabilidade,
economia solidária e preservação" detalha
Daniela. "Essa marca tem enorme apelo,
mas a relação com ela precisa ser verdadeira, pois o consumidor está hoje muito bem
informado, não se deixa enganar" finaliza.

Anúncio
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