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Empórios dedicados
aos produtos sem
agrotóxicos investem
em sofisticação
e variedade, com
restaurantes,
cafés e filosofia
ecologicamente
correta



O s alimentos orgânicos já foram associados com todo tipo de
alternativo. Hippies, naturebas, vegetarianos e ecochatos
adotaram os produtos livres de agrotóxicos e defensivos em
sua dieta. Foi assim nos anos 70, quando as comunidades al-

ternativas brasileiras começaram a cultivar e consumir os orgânicos
no Brasil. Mais de três décadas depois os alimentos sem agroquími-
cos deixaram os estigmas de lado e agora querem uma nova turma
de compradores: os endinheirados. Em São Paulo, dois empórios
exclusivamente orgânicos querem impor um novo conceito para

alimentos que não utilizam defensivos.
Ambos os lugares escolheram os Jar-
dins, bairro nobre da capital paulista,
para difundir o estilo de vida orgânica,
de olho na alta renda dos moradores
da região. Inaugurado em 2005, o Si-
riuba adota uma linha ecologica-
mente 'responsável desde a entra-
da, com portas de madeira de de-
molição. O lugar tem 400 metros qua-
drados e, além do empório, abriga um
charmoso restaurante que utiliza ce-
râmicas sem chumbo em sua composi-
ção. Obviamente, os pratos do cardá-
pio são orgânicos. Na área da loja, há
desde as tradicionais hortaliças e ve-
getais até bebidas como cervejas, vi-
nhos e cachaças. Cerca de 95% dos
produtos vendidos no Siriuba são cer-
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tificados. É claro que isso tudo tem um
preço, em geral 15% superior aos dos
produtos tradicionais. "O público está
disposto a pagar mais por saúde", con-
ta Cenia Salles, uma das proprietárias
do empório. A empresária é uma das
pioneiras dos orgânicos no Brasil. Nos
anos 80, ela criou o primeiro restau-
rante vegetariano da cidade de São
Paulo. A idéia do Siriuba nasceu jus-
tamente em juntar o conceito de sofis-

ticação, saúde e prazer. Deixando de
lado o discurso correto, o negócio tem
se provado bastante lucrativo. Hoje,
o Siriuba tem uma parceria com seis
sítios produtores de vegetais e horta-
liças. E Cenia faz um apelo: "Agricul-
tores, cultivem frutas orgânicas."

O mesmo apelo faz Patrícia Hamra,
sócia do Taya. Ela conta que há dois
anos não é possível encontrar pêsse-
gos orgânicos no mercado por conta
de geadas e pragas. "Esse método de
produção respeita o ciclo de cultivo da
fruta. Por outro lado, ficamos sujeitos
à natureza", diz Patrícia, que compra
produtos tanto de grandes distribui-
dores como de pequenos sitiantes. No
Taya, há cerca de 1,5 mil itens à ven-
da, sendo que boa parte é de nacio-

nais. O estilo de vida
orgânica também não
se resume só às pra-
teleiras. Ali, por
exemplo, os funcioná-
rios vestem unifor-
mes confeccionados
em algodão orgânico.
Além de frutas, ver-
duras e pães, o Taya
passou a vender car-
ne fatiada na hora.
"As pessoas confun-
dem orgânico com ve-

getariano", diz Patrícia, que conse-
guiu autorização do Friboi, fornece-
dor de carne orgânica, para manusear
o produto. Afinal, não há risco de con-
taminação com as carnes tradicionais
dos açougues comuns. E para quem
possa imaginar que há rivalidade
entre os dois lugares, o Taya re-
vende produtos feitos no restau-
rante Siriuba. É assim que funciona
a competição no mundo ecologica-
mente correto dos orgânicos. •
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