
Os lucrativos produtos naturais  

 
As empresas do segmento de produtos naturais não têm números exatos sobre o crescimento do 
setor. Por isso preferem não divulgá-los. Mas a expansão de redes que comercializam esses 
produtos e os investimentos feitos por fabricantes de matérias-primas dão idéia clara de 
prosperidade.  
 
Uma das redes de lojas considerada líder na América Latina, a Mundo Verde, inaugurou no bairro 
de Moema, em São Paulo, sua 103ª franquia. A rede, que possui três unidades na capital paulista, 
70 no estado do Rio de Janeiro e o restante espalhado por outros estados, tem planos ambiciosos 
para o futuro. A meta até o final deste ano é inaugurar mais quatro lojas na cidade de São Paulo e 
outras 20 por ano, na Grande São Paulo, até 2006.  
 
Instalado em local privilegiado para o comércio, em frente a um supermercado e a um dos 
shoppings centers mais freqüentados da capital paulista, o proprietário da loja inaugurada mês 
passado espera recuperar o investimento de mais de 250 mil reais em três anos.  
 
“Na primeira semana de funcionamento tivemos um movimento surpreendente. O mercado de 
produtos naturais é uma tendência mundial, com previsão de 20% de crescimento anual. Além de 
toda a variedade de itens que vão desde alimentos a livros e CD's esotéricos, ainda vamos 
oferecer uma lanchonete e uma área eco-social para expor produtos manufaturados e artesanais”, 
afirma o dono, Fernando Lino Pereira Cardoso.  
 
Somente no segmento de chás e infusões, o Brasil consome internamente cerca de 130 toneladas 
a cada dois meses e chega a exportar em torno de 200 a 250 toneladas por trimestre.  
 
Uma das marcas que deu início a essa cadeia industrial de produtos naturais é a Herborista. Há 20 
anos atuando como fornecedora de plantas aromáticas e medicinais para as indústrias de 
alimentação, além das indústrias farmacêuticas e cosméticas, nos últimos cinco anos especializou-
se em chás e infusões. A empresa entrega o produto pronto para embalar ou já ensacados nas 
embalagens de seus clientes.  
 
A opção por esse nicho de negócios fez a empresa deslanchar, com possibilidade de abrir outros 
nichos de mercado e perspectiva de crescimento em torno de 15% a 20% no próximo ano. 
Praticamente todas as marcas do mercado têm nossa matéria-prima”, afirma o diretor comercial, 
Aílton Nascimento.  
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