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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o valor da identidade amazônida no projeto 

Amana Katu, criado pelo Time Enactus UFPA. O Amana Katu tem como objetivo solucionar 

o paradoxo da água na Amazônia: facilitar o acesso à água potável para quem vive rodeado 

dela, mas não pode bebê-la pela falta de qualidade. A questão envolve problemáticas sociais 

como a invisibilização de comunidades ribeirinhas da região. Pensando nisso, o projeto tem 

desenvolvido estratégias de marketing pautadas na valorização da marca “Amazônia”. Destaca-

se a oportunidade de atrair a atenção de stakeholders e ainda manter o compromisso social com 

as comunidades impactadas por meio de características explicitadas nas marcas visuais e 

discursivas do projeto. 
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Abstract 

The present study aims to demonstrate the value of the Amazonian brand in Amana Katu, a 

project created by Team Enactus UFPA. Amana Katu goal is to solve the paradox of water in 

the Amazon: facilitating access to drinking water to those who live surrounded by water, yet 

are unable to drink this unclean water. This matter concerns social problems, like the invisibility 

of the region's riverside communities. Thus, the project has created marketing strategies that 

work off the value of the "Amazon" brand. The opportunity of attracting stakeholder's attention 

while maintaining the social responsibility towards the impacted communities, through 

explicitated characteristics within the project's visual and discursive imagery. 
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INTRODUÇÃO 

“Salve, ó terra de ricas florestas, fecundadas ao sol do equador! Teu destino é viver 

entre festas, de progresso, de paz e de amor! Salve, ó terra de rios gigantes, 

d’Amazônia princesa louçã! Tudo em ti são encantos vibrantes, desde a indústria à 

rudeza pagã!” 

 

Com estas palavras se inicia o hino do estado do Pará, segundo maior estado brasileiro 

a compor a Amazônia Legal Brasileira. Em suas palavras, nitidamente se percebe a evocação 

de imagens tipicamente associadas à região. Essas percepções foram modificadas no decurso 

da história, desde a percepção enquanto natureza selvagem a ser desbravada, passando pela 

configuração enquanto obstáculo ao progresso e à modernidade, até sua representação atual 

enquanto patrimônio a ser protegido e desenvolvido sustentavelmente (BUENO, 2008, p. 81). 

Percebe-se que a água, seja atrelada aos rios da Amazônia ou à chuva vespertina que 

apelida a capital paraense de Belém como a “cidade da chuva da tarde”, constitui elemento 

central na representação sociocultural da região (MORAES E FILHO, 2018, p. 29). De fato, 

nestas terras há bastante água: a Amazônia concentra cerca de 12% de toda água doce 

superficial do planeta (ANA, 2011) e a pluviosidade mensal média na cidade de Belém varia 

de 110mm a 450mm. 

Essa mesma chuva que caracteriza a Amazônia integra uma antiga e história 

problemática da região: por um lado, a abundância de água. Por outro, os altos índices de 

inacessibilidade social à água potável. Diante desse cenário, o Amana Katu (AK), do Time 

Enactus UFPA, surgiu em 2017, com uma tecnologia de captação de água da chuva, primando 

pelo baixo custo e com um modelo de negócio sustentável que permite uma universalização 

gradual e sustentável do acesso á água potável na região. É uma solução amazônida para uma 

problemática amazônida – e é com essa mesma ótica que deve ser analisada a sua identidade 

visual e estratégia de comunição e marketing. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é analisar como o Amana Katu tem incorporado o discurso 

amazônida em sua identidade de marca e estratégia de comunicação e marketing. Para tanto, 

analisará os conceitos, palavras e imagens que a marca “Amazônia” evoca. Em seguida, será 

contextualizada a confluência da comunicação e marketing em negócios de impacto 

socioambiental. Ao fim, a partir da bibliografia revisada, será analisada como os elementos 
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amazônidas estão presentes na identidade de marca, branding e estratégias de marketing do 

AK, negócio de impacto socioambiental berçado pelo Time Enactus UFPA.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste trabalho constituiu-se em levantamento bibliográfico 

acerca do tema, complementado por uma análise lógica-qualitativa acerca da representação da 

marca “Amazônia” na identidade visual do AK. Entre os trabalhos selecionados estão diversos 

pesquisadores da região, como Bueno (2008) que abordam a comunicação e o marketing na 

Amazônia. Por meio desses trabalhos é possível constatar a relevância da região e a necessidade 

do protagonismo nos discursos sobre a Amazônia, além de reforçar a importância da relação 

entre o negócio social e as comunidades tradicionais. 

Também foram selecionados outros autores como Vásquez (2007) e Andonini (2018) 

para complementar o arcabouço teórico sobre o marketing relacionado ao empreendedorismo 

social, estudos sobre identidade de marca e a relação entre produto, identidade e stakeholders. 

 

A MARCA AMAZÔNIA  

Entender a Amazônia enquanto marca exige, primeiro, um entendimento básico acerca 

do conceito de “marca”.  Apesar de não ser um ativo físico da empresa, uma marca forte possui 

alto valor em uma organização (BUENO, 2009). Contudo, na atualidade, ela se identifica por 

mais do que o simples logotipo: as associações emocionais e sociais que a marca evoca 

incorporam o nó central de uma marca (VASQUEZ, 2007, pp. 201-202). Ou seja, essas 

associações devem ora nele provocar sensações com as quais se identifica, ora representar um 

ideal que por ele possa ser atingido ao consumir a marca.  

Nesse contexto, Jean-Claude Abric é claro ao descrever que a opinião, individual ou 

coletiva, acerca de determinado bem passa a ser parte do objeto em si, pois o “objeto não existe 

por si só; ele existe para um grupo e em relação a ele” (ABRIC, 1994 apud BUENO, 2008, p. 

79).  

Assim, conceituar a marca “Amazônia” passa pela análise das imagens e percepções 

socioculturais por ela evocadas. Esses componentes podem ser divididos em três segmentos: 

 

“- imagens logotécnicas que apresentam o jogo entre as palavras e as representações 

simbólicas da região; 
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- imagens conceituais que mostram as proposições e concepções oferecidas pela 

ciência, representações consideradas sábias; 

- imagens plásticas oferecidas pelo recorte imagético com relação a elementos 

figurativos da região.” (FILHO et al, 2015, pp. 108-109). 

 

A segunda categoria, no contexto do projeto Amana Katu, apresenta imagens 

conceituais sobre a Amazônia; isto é, juízos lógicos que exigem do consumidor um 

posicionamento acerca de temas como desenvolvimento sustentável e os grandes conflitos 

sociais, agrários, etc. da região. Por sua vez, a terceira categoria engloba os elementos com 

maior grau de materialidade (cores, animais, eventos religosos e culturais, etc.) e que, por isto, 

evocam a região de forma imagética. Contudo, é a primeira categoria que requer análise mais 

aprofundada.  

As imagens do primeiro segmento são, de certo modo, uma visão superficial sobre a 

Amazônia, apesar de não serem desprovida de sentido. Enxerga-se a Amazônia de forma 

positiva, enquanto abrigo de povos da floresta, nobres e sábios; enquanto cultura exótica ou 

enquanto natureza (como recurso natural, por exemplo). Ou seja, tal figura transmite um certo 

valor, um sentido, mas ela é rasa e superficial. Esse segmento exemplifica com clareza o 

paradoxo da água na Amazônia: todos enxergam a Amazônia como local de abundância de 

água, mas não enxergam a inacessibilidade social à água potável na região – uma visão que tem 

sentido, mas é superficial (FILHO et al, 2015, pp. 108-109). 

Em entrevistas conduzidas em cidades e comunidades da Amazônia (Belém e Manaus) 

e no metrópole do Sudeste, São Paulo, Bueno (2008, p. 80) identificou justamente o quão forte 

são as imagens logotécnicas da primeira categoria: o tema “natureza” e as ideias a ela associadas 

(floresta, água, rios, etc.) foi destacado em mais de 70% das 80 entrevistas realizadas. 

Gonçalves (2001) argumenta que, apesar de ser possível afirmar que existem várias 

“Amazônias” – ou melhor, várias opiniões acerca do objeto Amazônia –, podemos dizer que as 

visões acerca da região serão sempre uma de duas: uma interna, de quem integra a região, e 

uma externa, de quem não a integra. Nessa visão externa, há forte homogeneidade nas imagens 

evocadas pela marca “Amazônia” – tal qual ocorreu com a alta frequência do tema “natureza” 

nas entrevistas realizadas por Bueno –, e é a partir dessa homogeneidade, que se constrói o 

discurso publicitário da Amazônia, dado o potencial de exploração do estereótipo sociocultural 

acerca da Amazônia (CRUZ E LEÃO, 2015, pp. 3-6). 

Em suma, enquanto marca, a Amazônia se expressa, principalmente, pelos elementos 

associados ao nó central de natureza, seja representada pela sua biodiversidade, sua flora e 
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fauna, seja representada pelos povos tradicionalmente associados à Amazônia – no caso do 

Amana Katu, destaca-se a ligação com a população ribeirinha da Amazônia.  

 

 

COMUNICAÇÃO E MARKETING EM NEGÓCIOS DE IMPACTO 

SOCIOAMBIENTAL 

Para se valer da percepção sociocultural acerca da Amazônia, qualquer negócio de 

impacto socioambiental – aqui definido como o negócio que, cumulativamente, seja 

autossustentável, tenha como propósito o solucionamento de um problema social e/ou 

ambiental e não distribua dividendos entre seus sócios (YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS 

BRASIL, 2018) – deve posicionar sua identidade de marca de tal modo que a Amazônia 

incorpore a essência de seu discurso publicitário. Esse posicionamento exige a construção de 

uma estratégia de comunicação e marketing que alcance seus stakeholders com clareza e 

eficácia. 

(...) a marca Amazônia pode surgir como mais que uma identidade, mas uma 

viabilizadora de desenvolvimento da região Norte, através de sua presença de maneira 

efetiva e marcante na mente de consumidores, o que ajuda a alavancar produtos e 

serviços que são em sua maioria sintetizados nesta região. (MACHADO, 2010, p. 9) 

 

Tal estratégia parte da identificação e combinação dos elementos centrais do modelo de 

marketing, os chamados 4P’s: Produto, Preço, Promoção e Praça. Giana Andonini (2018, p. 

140) explica: 

Produto é o que se oferece de concreto para a sociedade, a fim de solucionar um 

problema ou questão significativa para o coletivo (...); Preço é a expressão monetária 

do bem ou serviço que se oferece à sociedade, que em iniciativas de impacto 

socioambiental pode ser pago por clientes ou doadores, investidores e patrocinadores; 

Promoção é a forma com que as informações relevantes são comunicadas aos 

diversos públicos que formam o universo de relacionamentos da iniciativa; e Praça é 

o local em que se atua, conseguindo impactar positivamente a sociedade. (grifos 

nossos).  

 

No entanto, destaca-se que, ao oferecer uma solução para um problema socioambiental 

e incorporar tal propósito em seu discurso publicitário, agrega-se valor ao produto ou serviço 

comercializado pelo negócio de impacto socioambiental. Não se compra apenas o produto ou 

serviço vendido, mas a ideia que ela transmite, os valores e associações emocionais e sociais 

que a incorporam.  
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Dessa forma, foi objetivo primário do projeto criar formas visuais e discursivas de 

identificação própria com a Amazônia – ao contrário do discurso midiático, a associação com 

a marca Amazônia não homogênea ou inflada com estereótipos, mas em sintonia com a geração 

de riqueza e empoderamento de comunidades locais.  

 

AMANA KATU: UM CASO DE BRANDING AMAZÔNIDA 

O Amana Katu é um negócio de impacto socioambiental criado por uma equipe 

multidisciplinar de estudantes de diversos cursos de graduação e de pós-graduação da 

Universidade Federal do Pará, vinculados ao Time Enactus UFPA. É uma iniciativa que busca 

universalizar o acesso à água potável na Amazônia, por meio do desenvolvimento e 

comercialização de sistemas de captação de água da chuva (Sistema AK), sustentáveis e de 

baixo custo. 

Na produção dos sistemas, são reaproveitados bombonas da indústria alimentícia, que 

são transformadas nos reservatórios dos sistemas do Amana Katu por meio de um processo de 

upcycling. Ainda, a iniciativa capacita e emprega jovens em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, residente em comunidades da periferia de Belém, na produção dos sistemas.  

De imediato, percebe-se a presença de um forte discurso amazônida na identidade de 

marca do Amana Katu. Vasquez (2007, p. 203) explica que a identidade de marca deve ser 

analisada sob a ótica da empresa (focada na relação com os stakeholders) e do produto (focada 

na relação com os consumidores), confirme a figura 01.  

 

Figura 01: Estrutura da identidade de marca (Fonte: Vasquez, 2007, p. 203). 
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Assim, enquanto empresa, denota-se que a identidade conceitual do AK possui 

elementos típicos de negócio socioambiental, na medida em que se autodeclara como negócio 

social e comunica seu propósito de “universalizar o acesso à água na Amazônia” no cerne de 

seu discurso. 

Construída em parceria com a Oficina de Criação da Faculdade de Comunicação da 

UFPA, a identidade visual do AK evoca vários conceitos associados à Amazônia, conforme 

pode ser visto na figura a seguir (Fig. 02).  

 

Figura 02: Identidade visual do Amana Katu (Fonte: Oficina de Criação da UFPA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que a marca Amazônia está presente, de forma bastante explícita, nos 

conceitos e imagens associadas ao nó central do tema “natureza”, tais como “água” e a noção 

de sustentabilidade – que integra a visão midiática da Amazônia enquanto bem a ser protegido 

e desenvolvido com sustentabilidade. 

Também se fazem presentes alguns conceitos associados mais diretamente ao Amana 

Katu enquanto negócio – e não apenas projeto – de impacto socioambiental (credibilidade) e 

enquanto tecnologia (inovação). Tais conceitos são expressos por meio da representação do 

logotipo (Fig. 03).   

Figura 03: Logotipo do Amana Katu. (Fonte: Acervo pessoal, 2019) 
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Na figura 03 se destaca o elemento central do conceito de “ciclo” presente nas letras “n” 

e “u”, fazendo referência ao ciclo da água, onde as chuvas (matéria-prima do sistema de 

captação de água pluvial) fortes da região nascem, caem e renascem a partir dos rios e das 

florestas da Amazônia, em um ciclo de sustentabilidade natural. As mesmas letras também 

fazem alusão ao produto em si, na medida em que a letra “u” apresenta uma de suas pontas no 

formato do telhado de uma residência, enquanto que uma das pontas da letra “n” desce, a 

representar o fluxo que a água da chuva faz ao cair do céu para o telhado da residência até cair 

novamente no sistema AK.  A imagem da chuva também se faz presente no logotipo, por meio 

do formato das gotas de água na letra “a”.  

Com as cores adotadas, em tons de azul e de marrom alaranjada, pretende-se evocar, 

respectivamente, os elementos da água da chuva, bem como a água dos rios da Amazônia, onde 

a cor marrom alaranjada é predominante, em decorrência do solo e demais características 

geográficas da região.  

Por sua vez, enquanto produto, o AK incorpora a marca Amazônia de duas formas. Ao 

usar a água da chuva como insumo, o produto aproveita recurso existente em grande quantidade 

na Amazônia e que, em especial, caracteriza Belém (chuva). Contudo, a Amazônia se apresenta 

com maior força na relação do produto com o consumidor – seja cliente pagante ou beneficiário 

–, que são majoritariamente familias ribeirinhas. Os ribeirinhos são um dos povos tradicionais 

e ao considerá-los como público-alvo, o produto do AK passa a ser produto para a Amazônia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho foi possível perceber a força e a relevância do discurso amazônida no 

Amana Katu. Seja na identidade visual ou no contato com o mercado e stakeholders, o projeto 

mantém o compromisso socioambiental com as comunidades impactadas: jovens da periferia 

de Belém e famílias ribeirinhas da região. 
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Diferente do discurso midiático, que muitas vezes tende à homogeneização e aos 

estereótipos, o Amana Katu compromete-se com a marca Amazônia valorizando ideais de 

sustentabilidade, inovação, credibilidade, e acima de tudo o empoderamento de comunidades.  

Muito mais que um negócio social, o AK representa povos e culturas plurais em uma 

região rica e de grande relevância em âmbito nacional. Sendo assim, o uso consciente da marca 

Amazônia e as estratégias de marketing envolvidas também contribuem para o maior objetivo 

em curso: solucionar o paradoxo da água na Amazônia universalizar o acesso à água potável na 

região. 
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