
Organizações fazem parcerias para valorizar produtos da Mata Atlântica  
 
"Consumo sustentável, compromisso com a vida." Com este mote um conjunto de 
organizações não-governamentais criou um serviço para estimular a compra de itens 
produzidos na mata, de modo social e ecologicamente correto. "Dos 1,3 milhão de km² de 
cobertura florestal original, restam apenas 7,6%. Acreditamos que o consumo com consciência 
pode ajudar a reverter o quadro de degradação atual e resguardar comunidades tradicionais", 
prevê Clayton Ferreira Lino, presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (CN-RBMA), organização à frente da campanha.  
 
A população, diz ele, só protege o que conhece e valoriza. Mas dois terços dos brasileiros 
vivem em área de Mata Atlântica, presente em 17 Estados, sem saber disso. E poucos 
imaginam quantos produtos e serviços a mata oferece. "Caju, por exemplo: sua cadeia 
produtiva gera 600 mil empregos e movimenta US$ 180 milhões anuais. Você sabia tem 
origem na floresta atlântica?" pergunta.  
 
O CN-RBMA fez um estudo, para entender porque restam menos de 93% desta mata. "Entre 
as três causas principais, está a extração predatória de algumas espécies de reconhecido valor 
econômico. Isso começou com o pau-brasil, há 500 anos", revela Lino. Os outros fatores são a 
substituição da mata pela agropecuária, e as grandes obras de infraestrutura e urbanização.  
 
Idealizado pelas organizações Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Imazon, Imaflora e o 
CN-RBMA, o Projeto Aliança para o Consumo Sustentável, que também abrange propostas 
para Amazônia, Caatinga e o Cerrado, deve consumir 1 milhão de euros, no período 2005-
2008, só para a Mata Atlântica. Cerca de 75% são doação da União Européia. O resto é a 
contrapartida, representada por projetos gerenciados pelo CNRBMA e apoiados por órgãos de 
governo e empresas, diz Lino.  
 
Vale do Ribeira (SP), faixa de Ubatuba (SP) a Paraty (RJ), litoral de Alagoas, de Pernambuco, 
Bahia e Rio Grande do Sul foram as áreas-piloto, escolhidas para o início do trabalho, que já 
identificou mais de 70 negócios sustentáveis, sobretudo empreendimentos comunitários, 
complementa o técnico Francisco Honda. "Além de buscar pontos em que precisam de apoio, 
nós os incluímos no Balcão Mata Atlântica de Serviços para Negócios Sustentáveis, ambiente 
interativo na internet (rbma.org.br/mercadomataatlantica)", explica.  
 
"Muitas vezes, basta uma consultoria, para agregar valor a produtos de comunidades 
tradicionais, que podem proporcionar renda e conservar o ecossistema", diz Lino. No caso da 
panela de barro capixaba, que tem o título de patrimônio nacional, exemplifica, faltava 
desenvolver uma embalagem segura para seu transporte, e um toque de marketing.  
 
Em Iporanga (SP), município inserido o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), o 
caminho de um grupo de artesãs especializadas em cestaria com diferentes tipos de taquara 
foi se institucionalizar como cooperativa. "Graças ao Projeto Jangada, do fundo social de 
solidariedade da prefeitura, temos um espaço para trabalhar. Há quatro anos, o programa de 
resgate da cultura do Sebrae ajudou-nos a desenvolver nossos produtos. Somos 12 mulheres 
e já conseguíamos até meio salário mínimo por mês com o artesanato. Agora, poderemos 
vender mais", relata Roseli Aparecida Santos.  
 
O trabalho só se completa com o envolvimento dos comerciantes, avisa Lino. "O artesanato da 
floresta é como os melhores vinhos. Há um limite de produção para manter a boa qualidade". 
Além de disponibilizar os produtos na internet, há a preocupação de mostrar aos compradores 
que cada peça é única, resultante de uma cultura e um ritmo de trabalho típicos.  
 
Foi o que também aconteceu com o caiçara Ernesto Possidonio, que tem apenas uma área de 
1,2 mil m² na Ilha de Trindade, em Paraty (RJ), onde pratica agricultura de subsistência com 
seus irmãos, desenvolveu a arte de criar beija-flores em palha de bananeira, hoje objeto de 
desejo dos turistas.  
 



"Éramos pescadores, mas a pesca deu uma fracassada na região. Como eu também fabricava 
cestos, resolvi aprender técnicas novas num curso do Sebrae. Numa manhã, vi um beija-flor 
sugando uma flor. Tentei, até conseguir fazê-lo em palha". Tradicionalmente, os caiçaras 
coletam a banana e o tronco fica na mata. Ele inventou um método para retirar a seiva, 
obtendo três tipos de fibra, que reaproveita em sua arte. Descoberto pelo projeto, o beija-flor 
entrou em mostras do Ano do Brasil na França e nas lojas de Paraty. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Empresa & Comunidade, p. C4. 


