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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo discutir sobre as dimensões publicitárias que a floresta 
amazônica vem alcançando nos últimos anos. A partir de uma perspectiva “midiatizada” da  
Amazônia, empresas passaram a incorporar dentro de seu processo de gestão de marca, 
elementos e significados em sua marca, fazendo assim, uso dos aditivos da floresta como 
um diferencial publicitário e mercadológico. Aqui, vamos discutir como se dá essa 
apropriação e o que isso significa dentro das estratégias de marketing ambiental.  
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Introdução 
 
 
Por muito tempo, uma das principais motivações humanas, foi a conquista de territórios que 

pudessem oferecer algum tipo de matéria-prima para a produção de artefatos, processo que 

se potencializou com o advento da revolução industrial. Com métodos de produção cada 

vez mais rápidos e eficientes, foi necessário um número maior de riquezas naturais para 

suportar a demanda. Essa aceleração foi tanta, que se chegou ao ponto de não haver mais 

tantos recursos disponíveis, consequentemente houve uma valorização do que era natural, 

que veio acompanhada de um discurso de preocupação ambiental. Começou então, uma 

nova concepção em relação ao consumo, de que ela precisava ser realizada com o 

pensamento em atitudes que não agredissem tanto o meio ambiente e/o fosse feito com um 

trabalho de sustentabilidade1. É claro que o mundo empresarial não poderia ficar alheio a 

essa nova forma de perceber o consumo e ingressou nas políticas de preservação e consumo 

sustentável4, para Andrade (2003) isso se deu: 

 
Em função das exigências da sociedade, [...] no sentido de minimizar a 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT2 – Publicidade e Propaganda do XXXVIII Congresso Brasileiro De Ciências da 
Comunicação. Rio de Janeiro, RJ - 4 a 7 de setembro de 2015 
2 Bacharel em Publicidade e Propaganda (FEAPA). email: diegoteixeirapublicidade@gmail.com 
3 Mestre em comunicação e linguagem na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Email: danutaleaopp@gmail.com 
4 Trata-se do consumo consciente, onde a é necessário suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras 
Disponível em http://www.dicio.com.br/sustentabilidade/ acesso em 22/04/2015 
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diferença verificada entre os resultados econômicos e sociais, bem como 
da preocupação ecológica, em face de sua relevância para a qualidade de 
vida das populações, temse exigido das empresas um novo 
posicionamento em sua interação com o meio ambiente. (ANDRADE, 
2003, p. 6). 
 

Não demorou muito para que se abrisse um novo nicho de mercado, pessoas que se 

preocupavam em consumir produtos e serviços apenas de empresas que tivessem a 

consciência ambiental, ou seja, estivessem desenvolvendo suas atividades sem agredir o 

planeta e/ou reparassem todo o tipo de agressão feita à natureza com políticas de 

preservação e restauração. Foi a partir desse contexto que teve início o marketing 

ambiental, que segundo Polonsky (apud DIAS, 2007) nada mais é do que: 
Todas as atividades designadas para gerar e facilitar qualquer troca com o 
objetivo de satisfazer os desejos ou necessidades humanas, desde que a 
satisfação dessas necessidades e desejos ocorra, com o mínimo de impacto 
prejudicial sobre o meio ambiente. (POLONSKY apud DIAS, 2007, p. 
74).  

 
O marketing ambiental também é conhecido com outras nomenclaturas, como 

ecomarketing, ou ainda, marketing verde, mas que em suma, são a mesma coisa, portanto, a 

fim de obter uma unidade no trabalho, optamos por utilizarmos apenas como marketing 

ambiental. 

Dentro do cenário do marketing ambiental, foi percebida por Amaral Filho (2008), 

uma nova promessa publicitária, como ele mesmo prefere chamar. A marca Amazônia, o 

que nada mais é do que o uso de elementos amazônicos enquanto diferencial publicitário 

em uma estratégia de diferenciação mercadológica. 

Amaral Filho (2010) levanta um importante questionamento sobre a visão da 

Amazônia como uma marca publicitária, onde afirma que ela é utilizada como uma 

apropriação comercial por diversas empresas dos mais variados segmentos, mesmo as que 

não possuem ligação com a floresta a fim de gozar de alguma vantagem no mercado. 

Entretanto, o que é marca? Segundo Cobra (2010, p. 252) trata-se de “parte do composto do 

produto e é fator preponderante na adaptação do produto ou do serviço à satisfação das 

necessidades perceptíveis dos consumidores”, ou seja, é uma característica intrínseca que 

tem poder decisivo na hora da compra. Logo, a marca Amazônia revela um grande poder 

para empresas que pretendem permear na mente dos consumidores como algo natural, 

trazendo significados subjetivos da Amazônia para quem utilizar essa estratégia. 

Há alguns anos, as pessoas ao redor do mundo vêm mudando sua visão sobre a 

Amazônia, antes o que era apenas a floresta que fornecia matéria-prima como as drogas do 
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sertão, o látex e a madeira para exportação através das casas comerciais que existiam nas 

capitais Belém e Manaus, Pará e Amazonas respectivamente (GONÇALVES, 2008). O que 

antes era visto como uma região inferior às demais ou de “pessoas inferiores”, por conta de 

um pensamento colonialista, hoje já não corresponde mais à Amazônia como a 

conhecemos, como uma riqueza ambiental e social, tendo como um dos pontos principais 

da nova Amazônia, a reorganização societária que tem como seu vetor mais significativo, o 

ambientalismo, que tem como princípios, movimentos em defesa do meio ambiente e tenta 

criar um novo padrão de vida saudável na sociedade. Gonçalves (2008) diz que: 

Hoje, a cada nova apropriação do solo, da terra, do subsolo, do minério, 
das águas, da fauna ou da floresta que grupos empresariais nacionais e 
internacionais tentam fazer há, de outro modo, populações tradicionais, e 
outras que som elas aprenderam a se relacionar com os recursos naturais, 
apresentando-se como protagonistas de outros possíveis usos a partir de 
outras matrizes de racionalidade, que não podem ser medidas 
exclusivamente por uma lógica econômica. (GONÇALVES, 2008, p. 
163). 
 

E como atualmente a região amazônica é vista como uma grande oportunidade de 

crescimento econômico não apenas nacional, mas também mundial, vem tendo um grande 

destaque e um foco cada vez maior por empresas brasileiras e multinacionais que visam 

exploração do seu rico território, extração de seus recursos naturais e também o 

conhecimento da população nativa no manuseio dessas matérias primas de forma a inovar 

cada vez mais a indústria de exportação desses produtos. A complexidade da Amazônia é 

gigantesca, toma proporções colossais e ainda hoje é quase que impossível de traduzir ou 

explicar essa região tão rica de fauna, flora, minerais e cultura. Contrasta com a visão 

externa à região, atualmente em suas diferentes interpretações de sociedade e cultura 

divididas pelas próprias populações nativas que criaram seus conhecimentos na convivência 

com os mais diferentes ecossistemas, justamente o que é dito por Gonçalves (2008): 

A Amazônia é, sobretudo, diversidade. Em um hectare de floresta existem 
inúmeras espécies que não se repetem, em sua maior parte, no hectare 
vizinho. Há a Amazônia da várzea e a da terra firme. Há a Amazônia dos 
rios de águas brancas e dos rios de águas pretas. Há a Amazônia dos 
terrenos movimentados e serranos do Tumucumaque e do Parima, ao 
norte, e a da serra dos Carajás, no Pará, e há a Amazônia das planícies 
litorâneas do Pará e do Amapá. Há a Amazônia dos 
cerrados, a Amazônia dos manguezais e a Amazônia das florestas. 
(GONÇALVES, 2008, p. 9). 
 

Na verdade, essa é a versão midiatizada da Amazônia, que é contestada por Gonçalves 

(2008) que afirma que essa denotação homogênea difundida entre os grandes meios de 

comunicação não reflete a realidade da Amazônia, esse “reflexo” da verdadeira realidade da 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 4 

floresta é chamado de A Invenção da Amazônia, pois ela é, na verdade, uma região 

extremamente complexa e diversificada em todos os sentidos. Tudo que vem sendo 

implementado no imaginário popular é construído de forma equivocada e com pouca 

responsabilidade sobre o que isso resulta na visão popular, visto que leva a concepção de 

toda a região como “Natureza, como floresta, como Atrasada, como Reserva de Recursos, 

como o Futuro do Brasil” (GONÇALVES, 2008, p. 9). Podemos observar esse discurso na 

capa da Revista Amazônia (Figura 01), onde é possível ver com facilidade a intenção de 

exibir a imensidão de árvores e água, um reflexo do pensamento global e pouco dinâmico a 

qual Gonçalves (2008) destaca, mais uma vez a Amazônia é retratada como a promessa do 

século, como aponta o próprio título da capa. A Amazônia está sempre ligada à palavras 

consagradas no dicionário dos grandes grupos de mídia como “biodiversidade”, 

“sustentabilidade e “energia sustentável”, o que acaba difundindo ainda mais tal 

entendimento sobre o que é o espaço amazônico. 

 
Figura 01 – Capa da Revista Amazônia 

Fonte : http://en.calameo.com/read/0003469666b8e627b2d16  

 

A Revista Amazônia é a maior do Norte e tem um discurso consonante com o que é 

apresentado como a “Amazônia homogênea”, sempre traz capas que ressaltam a fauna e a 
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flora e ainda quando foge desse eixo, traz como habitante o índio (Figura 02), excluindo os 

demais atores sociais como o seringueiro, o agricultor, o empresário, o apanhador de açaí, 

dentre outros que compõe o dinamismo da sociedade amazônica. 

 

 
Figura 02 – Capa da Revista Amazônia 

Disponível em http://pt.calameo.com/read/000346966fa5573c795e7  

 

Levando em consideração esse cenário, o que Gonçalves (2008) argumenta, é que de 

maneira generalizada, existem dois tipos de visões a respeito da Amazônia, a visão de quem 

está de fora dela e a de quem está dentro e que conhece a realidade da floresta. Entretanto a 

de quem está de fora é mais homogênea, mais igual, mais singular, principalmente porque 

em geral, todos tiveram o mesmo tipo de experiência com a Amazônia por meio dos meios 

de comunicação de massa, logo tende-se a padronizar o conceito a respeito dela. Em 

contrapartida, para quem vive dentro da Amazônia tem uma visão muito particular sobre o 

que ela significa baseada em sua vivência, em experiências reais e táteis. Gonçalves (2008, 

p. 18) afirma que “esse verdadeiro consenso que existe a respeito do que seja a Amazônia é, 

na verdade, uma imagem que foi contraditoriamente construída ao longo da História. É na 

verdade, mais uma imagem sobre a região do que da região”, revelando a faceta pouco 

realista da imagem que habita no imaginário coletivo. 
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É por causa de todo esse conflito de significados, de povos, de tradições, de 

costumes, de hábitos, de estados, de climas, de biodiversidade que Gonçalves (2008) afirma 

que não existe uma Amazônia, e sim várias, pois ela é complexa e diversificada . Em uma 

de suas falas ressaltando as diferenças entre as Amazônias, Gonçalves (2008, p. 9) diz que 

“Amazônia é, sobretudo diversidade”.  Sobre a plastificação do real cenário que a 

Amazônia vive, Amaral Filho (2008) destaca que: 
As estratégias tanto de empresas que trabalham na ordem mercadológica 
como de entidades defensoras do meio ambiente que, tentam se 
diferenciar na divulgação de seus ideários, tendem a consolidar um 
conhecimento pré-construído, superficial, estereotipado sobre a Amazônia 
em que os sujeitos sociais desaparecem, por efeitos de uma ação de 
produção simbólica própria dessa ordem, usando para isso, as mesmas 
ferramentas da economia de mercado. (AMARAL FILHO, 2008, p. 22-
23). 
 

 Na publicidade o uso de estereótipos a qual se refere Amaral Filho (2008) é comum, 

isso acontece porque dessa forma, é possível que haja um entendimento muito mais rápido 

do espectador, pois a partir de simbologias pré-definidas, as mensagens podem ser passadas 

sem que seja necessário explicações muito longas, isso garante mais tempo ao anunciante 

para que ele possa passar realmente a mensagem que deseja. Machado-Borges (2007) diz 

que: 
A apropriação desses outros discursos visa criar uma identificação entre os 
interlocutores: quanto mais conhecida for a referência lingüística ou icô- nica, 
maior a garantia de reconhecimento dela e, consequentemente, mais eficaz será o 
procedimento de incorporação daquele discurso citado em termos de captação e 
persuasão do público a que se dirige. As referências serão mais eficientes a medida 
que forem mais familiares, pois o reconhecimento se dará de maneira mais rápida 
por demandar menor esforço cognitivo. (MACHADO-BORGES, 2007, p. 28-29). 
  

Isso faz as agências criarem peças com essa visão midiática da Amazônia, entretanto 

é importante pontuar que a publicidade não cria estereótipos, ela apenas se apropria para 

que haja a rápida identificação. Levando em consideração ainda, a atual preocupação com o 

planeta, logo a visão homogênea da Amazônia é unificada à preocupação de mostrar-se 

uma empresa preocupada com o meio ambiente.  

Com a crescente atenção em relação ao futuro do Planeta, a humanidade começou a 

entender a importância e o valor que a Amazônia representa para o equilíbrio ambiental e 

junto com ela, o aumento em interesses científicos e econômicos que podem ser supridos 

por ela. Entretanto não foi apenas na área climática que a Amazônia despertou interesse, a 

sua grande riqueza natural foi outro elemento fundamental para a valorização que ganhou, 

sendo uma fonte abundante de matérias-primas para os mais diversos fins. Ainda é possível 
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ressaltar outro aspecto patrimônio amazônico, o conhecimento e a cultura advinda de 

populações tradicionais, outrora renegados e julgados como inferiores ao de países 

colonizadores e desenvolvidos, enquanto hoje é utilizado para a produção e manuseio de 

variados produtos.  

O uso do Marketing Ambiental é feito como uma tentativa de posicionar 

determinada empresa como respeitadora do meio ambiente por meio de muitos tipos de 

ações desenvolvida sobre a pauta de ser ecologicamente correta, isso desperta nos 

consumidores a sensação de contribuição com o coletivo, à medida que ele compra 

produtos que não degradam a natureza, ou são proveniente de reciclagem e outras tantas 

atividades que ajudam a recuperar o meio ambiente e/ou não causam qualquer tipo de dano 

ao planeta ou ainda, o dano é menor do que o de concorrentes. A utilização da Amazônia 

como diferencial no mercado é uma das muitas estratégias de marketing ambiental que 

podem ser utilizadas para programar no imaginário popular, a ideia que citamos acima. 

Dessa forma funciona um dos direcionamentos da marca Amazônia, sobre marca Kotler e 

Keller (2006) destacam que elas: 
(...) identificam a origem ou o fabricante de um produto e permitem que os 
consumidores – sejam indivíduos ou organizações – atribuam a 
responsabilidade de um produto a um determinado fabricante ou 
distribuidor. Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de 
forma diferente, dependendo de como a sua marca é estabelecida. Eles 
conhecem as marcas por meio de experiências anteriores com o produto e 
com o programa de marketing do produto. Descobrem quais delas 
satisfazem as suas necessidades e quais deixam a desejar. A medida que a 
vida dos consumidores se torna mais complexa, agitada e corrida, a 
capacidade que a marca têm de simplificar a tomada de decisões e reduzir 
riscos é inestimável. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 260). 

 
 É notória a importância de uma marca sólida e viva na lembrança de qualquer 

consumidor e com a marca Amazônia não é diferente, apesar de estarmos falando de uma 

concepção um pouco diferente do que entendemos como marca, pois no geral, o termo é 

utilizado como uma representação simbólica de uma determinada instituição, empresa ou 

órgão, mas que agora assume a denotação mais ampla, que compreende o universo de 

várias características da própria floresta e é estendida a várias empresas que pretendem 

ganhar um diferencial na sua marca por meio de dessa estratégia.  

A marca Amazônia é explorada a partir de apropriações de elementos 

reconhecidamente amazônicos que representam um fator decisivo no processo de persuasão 

do cliente, pois atribuições são percebidas na floresta e quase sempre são positivas devido à 

homogeneização que a mídia faz. “Os fatores culturais exercem uma ampla e profunda 
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influência no comportamento do consumidor” (KOLTER e ARMSTRONG, 2007, p. 112) o 

que justifica essa tentativa de aproximação do público através de elementos culturais 

amazônicos, pois mesmo em estados de onde a Amazônia não é oriunda, sua população 

pensar estar contribuindo com o desenvolvimento e com a preservação do planeta como um 

todo. 

Essa ideologia parte de um enunciado demasiadamente explorado pelos grandes 

veículos de comunicação de massa, que vendem a ideia de uma Amazônia homogenia, 

harmônica e pacífica, como nos mostra Amaral Filho (2010) quando afirma que: 

Esta garantia se dá em função de que a marca Amazônia atingiu um status 
globalizado que permitiu que ela se incorporasse a um imaginário 
planetário, muito além do que prediz o enunciado, ou seja, uma marca que 
carrega consigo sentidos outros, que envolvem possibilidades concretas de 
proteção do meio ambiente, da biodiversidade, do desenvolvimento 
sustentável, dos bichos e das populações amazônidas, e um valor 
simbólico advindo destas mesmas concretitudes, por isso mesmo, como 
um valor muito mais afetivo, portanto, um sentido que expressa essa 
perspectiva de um cultura global que se apropria de valores culturais para 
transformá-los em mercadorias, tomada aqui no seu “carácter fetichista” a 
partir do imaginário. (AMARAL FILHO, 2010, p. 21). 

 
A simbologia que se refere Amaral Filho (2010), está associada a uma Amazônia 

que vai muito além do seu espaço físico – que por si só á é algo extremamente complexo – 

e percorre significantes que perpassam por seu uso comercial até representações de 

sustentabilidade e como foi dito anteriormente, a percepção global da floresta tem como 

grandes agentes, os meios de comunicação de massa, principalmente a TV e as Revista, ou 

seja, são esses os principais influenciadores no processo de significação, retratando sempre 

uma Amazônia verde, de fauna e flora diversa, sem revelar os reais nuances a qual a região 

está submissa, discussão levantada por Gonçalves (2008) sobre a maneira que ela é 

representada no cenário midiático.   

Essa imagem de homogeneidade é reforçada ainda, com diversas campanhas 

institucionais, onde empresas mostram seu compromisso com o meio ambiente, com ações 

sociais que beneficiam as populações amazônicas. Entretanto, não é todo mundo que 

entende essa estratégia da mesma forma, pois a percepção de qualquer enunciado é 

subjetiva, como diz Cobra (2010, p. 219), “A percepção pode ser definida como o processo 

pelo qual o indivíduo seleciona, organiza e interpreta uma informação para criar uma 

significativa imagem do mundo”. Todavia essa recepção nem sempre é passiva, dado o grau 

de escolaridade e acesso à informação, pois em alguns casos, esse esforço de se posicionar 

como uma empresa preocupada com o bem estar da Amazônia pode soar de outra maneira 
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pessoas que conhecem todos os processos de apropriação de conhecimento das 

comunidades e os métodos de produção – caso a empresa em questão utilize de maneira 

ilegal, antiética ou ainda, prejudicial para a floresta e a população circunvizinha – 

prejudicando a imagem da instituição. 

A marca Amazônia vista na publicidade, é “uma idéia que se desdobra em conceitos 

de produtos a que se agregam valores estéticos que, por sua vez, têm sua origem em 

componentes do imaginário saídos da floresta” (AMARAL FILHO, 2008, p. 84). São vários 

os produtos e as empresas que se valem dela, tentando gozar de algum valor agregado por 

meio do marketing ambiental, mas sem saber ao certo o que isso representa e como usá-la 

com eficiência. Esse é um conceito essencialmente mercadológico, utilizado como uma 

tentativa de imprimir qualquer tipo de valor positivo proveniente da floresta amazônica às 

marcas que atuam no mercado com discurso atrelado ao posicionamento do marketing 

ambiental. Amaral Filho (2010) afirma que. 
As dimensões discursivas que a Amazônia alcançou como marca, ou seja, 
como um conceito que se realiza enquanto imagem, refletindo 
principalmente conotações afetivas, ressonâncias que, ao mesmo tempo 
em que o individualiza, visa a dar-lhe o máximo de significações que 
possam suscitar fidelidade na recepção, esta, por sua vez, orientada via 
publicidade, por um intenso processo de massificação que objetiva a 
naturalização desse conceito em um espaço público formado por 
descontinuidades próprias da modernidade. (AMARAL FILHO, 2010, p. 
22). 
  

A marca Amazônia é uma estratégia mercadológica que tenta se valer das 

percepções que a floresta comporta no imaginário popular, tentando transferir qualquer tipo 

de valor positivo que possa ser agregado por meio do uso de elementos amazônicos que 

remetam explicita ou implicitamente a floresta, como por exemplo, a utilização da cor verde 

ou frutos da região amazônica, ou radicas da palavra Amazônia que fazem parte da mesma 

rede semântica, uso de animais tradicionais da floresta como a arara dentre outros 

elementos. 

Uma boa representante dessa estratégia é a empresa de cosméticos Natura com a sua 

linha Natura Ekos, que segundo o site oficial da empresa diz que ela “possui um modelo 

pioneiro de fazer negócios de maneira sustentável. Desenvolvemos produtos que mantêm a 

floresta em pé, em associação com 19 comunidades rurais, envolvendo um total de 1.714 

famílias... Natura Ekos valoriza e reconhece a importância do patrimônio natural e do 

conhecimento tradicional para a conservação das tradições e da biodiversidade”5. O que 

                                                
5 Disponível em http://naturaekos.com.br/valores-da-marca/ acesso em 22/04/2015 
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revela a estratégia que essas empresas pensam para conquistar o consumidor, que acreditam 

estar ajudando e contribuindo para um planeta melhor uma vez que consome produtos de 

corporações que praticam essas atividades socioambientais.  

A marca Amazônia começa no próprio nome da empresa, pois Natura é derivada da 

palavra natureza, outro elemento é o logotipo (Figura 03) que traz uma folha como ícone, 

cercando a representação de significantes que lembram a floresta.  

 

 
Figura 03 – Logotipo da empresa Natura 

Disponível em: https://logodownload.org/wp-content/uploads/2014/05/natura-logo.jpg 

 

O logotipo é um dos exemplos dessa apropriação, pois assim a empresa traz toda a 

essência da floresta em seus produtos, outro exemplo que podemos citar é um dos frutos 

usados para fazer hidratante, o Ucuuba (Fig. 04) que é um fruto tipicamente amazônico e é 

usado pela empresa como uma maneira de “naturalizar” os produtos feitos de forma 

industrial, isso dá uma conotação mais saudável e familiar.  

Desse fruto, é feito o produto hidratante Manteiga de Ucuuba, um produto que 

segundo algumas mulheres que relatam em entrevista6 concedida a Natura, tem alto poder 

de secagem e grande maciez, eliminando assim aquela sensação “pegajosa” deixada por 

outros hidrantes, já que eles demoram a secar. 

  
Figura 04 – Natura Ekos Ucuuba 

Fonte: http://www.natura.com.br/www/nossas-marcas/ekos 
                                                
6 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=H0uxdQaYQUY acesso em 22/04/2015 
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Todavia apenas nesse produto, é possível perceber outras formas de aplicação de 

marketing ambiental, como por exemplo, a Ucuubeira7 é uma árvore ameaçada de extinção8 

devido a grande exploração de maneira, com isso, a Natura prova a sua responsabilidade 

socioambiental, pois com a extração do fruto, a semente passa a valer mais do que o tronco 

da árvore em si, tornando mais interessante economicamente a manutenção das Ucuubeiras. 

Dessa forma a empresa consegue agregar uma gama de significações positivas à sua marca, 

aumentando o valor percebido nela e consequentemente aumentando o lucro.  

O uso de significantes que lembrem a palavra Amazônia, seja como uma variação da 

palavra ou a tradução para outros idiomas, o uso de animais nativos, de vegetais, ou seja, 

qualquer tipo de apresentação que tenha uma carácter semioticamente remetente à 

Amazônia em sua identidade visual e em toda a comunicação. Ainda na linha Natura Ekos, 

é possível perceber um grande mix de produtos (fig. 05) que vão desde perfumes até 

produtos capilares, todos com o mesmo viés, o de usar a marca Amazônia.  

 
Figura 05 – Linha de produtos Natura Ekos 

Fonte: http://naturaekos.com.br/produtos/  

As empresas que se valem desse tipo de discurso estão nos mais variados 

segmentos, já citamos produtos cosméticos e agora apresentaremos a Bacuri, uma loja de 

produtos infantis que também leva em sua essência a “marca Amazônia” como diferencial, 

começando pelo nome que tem dois significados, o primeiro é o significado real, que 

remete a fruta Amazônia – que também dá nome e saber a uma das cervejas da Amazon 

Beer como citamos anteriormente– e a segunda, refere-se a uma gíria usada na região 

Norte, onde designada criança. A empresa trabalha com elementos da floresta em todos os 

                                                
7 Árvore que origina o fruto Ucuuba. 
8 Disponível em http://www.natura.com.br/www/nossas-marcas/ekos acesso em 20/04/2015 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 12 

âmbitos, desde seu logotipo (Figura 06), que traz um caroço de Bacuri com uma ilustração 

que remete a uma criança, reforçando a gíria a qual nos referimos.  

 
Figura 06 – Logotipo Bacuri 

Fonte: https://www.facebook.com/obacuri?fref=ts 
 

Até seu produto final, como por exemplo, a camisa (Figura 07) que estampa a 

ilustração de uma onça-pintada, ou seja, ela usa significantes da região amazônica a fim de 

agregar valor à marca, logo é mais uma empresa que faz uso da marca Amazônia. 

Figura 07 – Camisa da empresa Bacuri 
Fonte: https://www.facebook.com/obacuri?fref=ts 

 
É importante destacar que a marca Amazônia é um conceito demasiadamente 

implantado pela publicidade, apesar de receber um reforço da comunicação como um todo, 

como por exemplo, campanhas de conscientização, de métodos de extração sustentável, de 

responsabilidade social e outras de viés institucional, que buscam por meio de outras áreas 

da comunicação, promover a ideia de que a empresa é ambientalmente responsável e 

configurá-la como uma empresa séria e comprometida com o coletivo. Segundo Kotler e 
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Armstrong (2007, p. 10) “A avaliação que o cliente faz da diferença entre todos os 

benefícios e todos os custos de uma oferta ao mercado em relação às ofertas dos 

concorrentes” é o que podemos entender como valor e é exatamente isso que é percebido 

pelo consumidor que opta por uma empresa que utiliza o marketing ambiental, pois ele 

entende que ao preferenciar uma empresa preocupada com planeta e nesse caso, 

especificamente com a Amazônia, ele está contribuindo para a preservação da natureza.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A marca Amazônia é na verdade, um subproduto do marketing ambiental, que 

encontra na natureza toda a gama de produções de discurso pautada em diversas 

modalidades como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável dentre outras. Entretanto 

esse cenário surgir quando as questões ambientais tornaram-se demasiadamente relevantes 

em nossa sociedade depois que problemas com o meio ambiente começaram a criar 

situações ruins para o ser humano, essa preocupação transpassou as fronteiras da ecologia e 

chegou ao capitalismo, consequentemente atitudes que visam um comportamento 

sustentável começaram a ser bem vistas no mercado, criando um novo nicho de mercado, o 

de consumidores preocupados em consumir produtos que não agridam o meio ambiente. 

O mercado passou a valorizar muito mais empresas que comportam algum tipo de 

discurso ambiental, seja por meio da sustentabilidade, do remanejo florestal, da 

preservação, do reflorestamento dentre outras atividades que prezam pelo meio ambiente. 

Dessa forma, produtos e serviços passaram a ter o acréscimo de novos valores que por meio 

do uso da natureza como atrativo, passam a conquistar uma importante parcela de público. 

Essa mudança de concepção mundial provocou transformações significativas no 

mercado de consumo, hoje, empresas que não respeitam o meio ambiente não são vistas 

com bons olhos pelo consumidor. Isso acabou abrindo um novo nicho de mercado, agora 

respeitar o meio ambiente não é mais uma questão de gastos, muito pelo contrário, é uma 

nova plataforma de trabalho que pode render bons resultados financeiros e de fortificação 

de marca perante o público. 

Por isso, atualmente algumas empresas passaram a comportar dentro do seu 

planejamento de gestão de marca, a criação de aditivos que trouxessem ao consumidor esse 

tipo de entendimento sobre as políticas de uma empresa que respeita o meio ambiental e 

qual os benefícios que o consumo pautado no respeito ao meio ambiente traz. 
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Entretanto, dentro do processo de utilização de marketing ambiental, temos um 

discurso que não está necessariamente pautado no respeito ao meio ambiente e sim na 

apropriação do meio ambiente enquanto representação simbólica de uma série de valores 

que podem ser passados a empresas. É que conhecemos como a marca Amazônia, uma 

apropriação dos elementos amazônicos utilizados corporativamente e conseguimos perceber 

muitas empresas que encontraram nessa nova concepção mercadológica,  uma maneira de 

se colocar dentro do cenário de consumo de forma diferentes, trazendo conceitos 

extremamente positivos a sua marca. 

A Marca Amazônia representa uma importante constatação no cenário publicitáro 

nacional e merece ser estudada com mais atenção, ainda é pequeno o acervo reservado a 

esse tema, bem como o espaço para discussão dele. Essa perpectiva nos revela que existe 

um uso muito forte de significantes e significados referentes a uma Amazônia esteriotipada, 

implatada no imaninário coletivo por meio dos grandes veículos de comunicação de massa. 

Bem como existe a utilização de um discurso interamente pautado na utilização dessa marca 

com fins publicitários e comerciais.  
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