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ESTRATÉGIA. Para se diferenciar das concorrentes e ganhar espaço no mercado externo, pequenas
fabricantes brasileiras estão investindo em insumos naturais com produção em pequena escala
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�Para se diferenciar no con-
corrido cenário internacional,
pequenos fabricantes brasilei-
ros estão apostando cada vez
mais no uso de matérias-pri-
mas vindas da pródiga nature-
za brasileira, o que tem ajuda-
do também os pequenos
produtores locais.
“Essa é uma alternativa para
empresas novas ou pequenas
abrirem mercado, porque elas
administram melhor as mu-
danças e têm menos medo de
errar, porque as grandes já têm
uma estrutura muito formatada
e não gostam de se arriscar”,
avalia o especialista, Christian
Ullmann. Ele trabalha desde
1997 com pesquisa de maté-
rias-primas no interior do Brasil
e desenvolvimento de produtos
pelo escritório de projetos so-
cioambientalmente responsá-
veis iT Projetos.

A empresária Denise Gerassi
procurou o especialista da iT
para desenvolver uma marca de
bolsas com seu nome há três
anos. “Eu queria criar uma mar-
ca com a cara do Brasil e, para is-
so, quis usar materiais de des-
carte tipicamente brasileiros.”

Denise buscou a ajuda de con-
sultores, inclusive de Ullmann,
a empresária adotou o uso do
couro de peixe de pirarucu, cer-
tificado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) e sobras de couro de cabra
da indústria de vestuário.

“Esse couro do pirarucu tem
um controle de rastreabilidade
e beneficia comunidades ribei-
rinhas que vendem esse mate-
rial que antes era descartado”,
afirma Denise. A marca usa
também semente de jarina,
uma palmeira nativa da Amazô-
nia. A produção atual é de cerca
de 50 bolsas por mês, mas o ob-
jetivo é chegar a 100 bolsas por
mês até o fim do ano.

Mas Denise Gerassi lembra que
trabalhar com o fornecimento de
matérias-primas de pequenos
produtores e com perfil de des-
carte impõe desafios. “Como eu
compro materiais de descarte,
muitas vezes eu quero couro pre-
to e não tem disponível. Essa li-
mitação na oferta também faz
com que eu mantenha a minha
produção ainda em pequena es-
c a l a”, observou a empresária.

Ullmann explica que o trabalho
com pequenos produtores é um
dos principais desafios para tra-
balhar com esses materiais. “Ma s
se a empresa está disposta a se di-
ferenciar e tem esse perfil de ino-
vação, ela tende a investir nessa
busca, porque o grande fornece-
dor não tem esses insumos”, diz.

Va l o r i za ç ã o
O desempenho dos produtos
com insumos naturais, diz Ull-
mann, de fato é melhor no mer-
cado internacional, com a de-
manda no Brasil avançando
ainda a passos lentos.

“Esses produtos, até por te-
rem um preço acima da média,
acabam vendendo mais fora do
País. Enquanto no Brasil o preço
final ainda define muito o su-
cesso da marca”, acrescentou.

Para a diretora executiva da
Natural Cotton Color, Francisca
Vieira, o principal problema da
demanda interna pelos produ-
tos é a falta de valorização. “Os
consumidores das classes A e B
no País não valorizam o que é
produzido localmente, en-
quanto em outros países nossos
produtos têm feito cada vez
mais sucesso”, comenta ela.

No último ano, as exporta-
ções da Natural Cotton Color,
que atua desde a produção do
algodão colorido até o vestuá-
rio, responderam por 50% das
vendas e, neste ano, essa pro-
porção deve atingir 70%.

“O mercado externo está sen-
do muito importante para man-
termos as vendas, mas um en-
trave ainda é a burocracia na
certificação do algodão que
compramos dos produtores”,
revela a executiva.

Ela conta que a demora na

certificação do algodão colori-
do, cujas sementes foram de-
senvolvidas pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), atra-
sa o processo de produção e
também deixa os pequenos
agricultores em situação difícil.

“Enquanto eles não entre-
gam o algodão, não recebem
parte do pagamento e isso difi-
culta a vida deles”, diz.

Francisca diz que a empresa
passou a trabalhar diretamente
com os pequenos produtores de
algodão depois de descobrir
que eles não estavam sendo re-
munerados adequadamente.
“O intermediário ficava com
boa parte do valor pago e com
isso, os agricultores estavam
deixando a produção. Mas pas-
samos a pagar diretamente para
eles e hoje a produção funcio-
n a”, cita. De acordo com a exe-
cutiva, o quilo do algodão colo-
rido custa cerca do dobro do
algodão regular. “É uma maté-
ria-prima bem mais cara se
comparamos com o tradicional,
mas é um insumo com diferen-
cial e que agrega valor”, afirma.
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50
� Bolsas por mês é a média de
produção da Denise Gerassi,
que usa couro de peixe.

70 %
� É quanto as exportações
devem representar para a
Natural Cotton Color este ano.

100%
� Mais caro que o algodão
tradicional é a diferença de
preço do algodão colorido.

As sementes de algodão colorido foram desenvolvidas pela Embrapa

Pequenos produtores são beneficiados com a venda da pluma...

...cujo preço do quilo chega a ser quase o dobro da pluma comum

Couro de peixe, que até então
era descartado, passou a ser
utilizado na produção de bolsas


