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Mais uma marca de cosméticos com apelo natural e que prega o desenvolvimento sustentável 
chega ao mercado. Só que, desta vez, embalada numa proposta de luxo. O nome da nova 
linha, Amazônia Viva, pouco remete ao universo dos cosméticos sofisticados, mas a idéia é 
apostar nos diferentes aromas e texturas dos ativos botânicos para atrair justamente as 
compradoras assíduas de produtos premium.  
 
Resta saber se o apelo natural cairá no gosto de consumidores dispostos a desembolsar R$ 
100 por um creme ou R$ 150 por um perfume desenvolvido a partir de óleos essenciais da 
Amazônia.  
 
Quem assumiu o desafio foi a empresária Maria Cristina Ferreira, que distribui a luxuosíssima 
linha francesa Sisley no Brasil há dez anos. Um único pote de creme antiidade dessa marca 
pode custar até R$ 1,2 mil.  
 
Maria Cristina resolveu aproveitar a experiência no mercado de cosméticos de alto padrão e a 
demanda por produtos naturais, inclusive nas classes mais altas, para lançar a nova marca. 
"Esse nicho ainda não foi explorado no segmento de luxo e acho que há potencial", afirma.  
 
Foram três anos entre as primeiras pesquisas e o desenvolvimento da linha, que inclui 14 
itens, divididas entre produtos para cabelo, corpo e perfumes. A empresária reuniu químicos e 
partiu para a Amazônia para pesquisar ingredientes e fornecedores. "Apesar dessa forte onda 
natural, tudo está muito no começo na Amazônia."  
 
A linha usa ingredientes como cupuaçu, castanha do Pará, guaraná e pequi. Apesar de 
pequena, a Amazônia Viva pretende adotar o conceito da consciência ecológica e da 
sustentabilidade - principal bandeira da Natura, cuja marca Ekos é o ícone dessa filosofia. "Os 
produtos não usam matéria-prima derivada de petróleo, de origem animal ou com corantes e 
não são testados em animais", afirma Maria Cristina.  
 
No Brasil, a nova marca será vendida em perfumarias de luxo, onde a Du Plessis, empresa de 
Maria Cristina, já vende os produtos Sisley. Entre elas, estão a Rede Suil, Phitá, Top 
Internacional e Opaque. O objetivo, segundo a empresária, é atingir 50 pontos-de-venda até o 
final do ano e, a médio prazo, atingir 150.  
 
Os produtos são terceirizados e produzidos pela Lipson, empresa de Diadema (SP). As 
embalagens - consideradas um dos principais diferenciais dos cosméticos de luxo - são, na 
maioria, importadas. Os potes e tampas, por exemplo, são franceses. "Há pouca oferta de 
embalagens de luxo no Brasil."  
 
O mercado externo, claro, é outro foco da nova marca, que participará da Cosmeeting - feira 
do setor que acontece em setembro em Paris. A Natura, por exemplo, escolheu a marca Ekos 
para vender em sua loja francesa.  
 
Apesar da semelhança entre os ingredientes e a filosofia, a diferença de preço entre os 
produtos da Natura e da Amazônia Viva são grandes. Os xampus da nova linha custam acima 
de R$ 40 e os cremes para o corpo, na faixa de R$ 100. Um hidratante corporal de buriti, da 
Natura, custa R$ 32,90 e os xampus da linha, entre R$ 14 e R$ 18. "São públicos diferentes", 
diz Maria Cristina. "Uma das nossas preocupações foi usar alta concentração dos ingredientes, 
além de uma embalagem sofisticada, o que eleva os preços."  
 
Além da Natura, outras duas empresas com forte atuação no Brasil, Avon e O Boticário, 
também estão voltando às origens da indústria cosmética e resgatando o poder dos 
ingredientes naturais. A multinacional, que já tem a linha Avon Naturals, investiu R$ 21 
milhões no lançamento do Renew Alternative, que combina ativos de plantas orientais a uma 
tecnologia que bloqueia o envelhecimento. O Boticário lançou em março a linha Nativa Spa, 
que usa ingredientes como castanha do Pará, pitanga, figo e jojoba. 
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