
O PEQUENO EMPRESÁRIO chileno
Carlos Amín não pára. À frente da empresa
Coesam, fabricante de chá e cosméticos
naturais, viaja constantemente, estuda
novos produtos e fiscaliza a plantação.
Ele vive nesse ritmo acelerado desde que
em 1974 passou a dedicar-se, junto com
seu pai, à exportação de rosa mosqueta
desidratada, planta típica do Chile, para
a Alemanha. Daí em diante, estudando
as propriedades regenerativas da peque-
na semente vermelha, passou a fabricar
vários produtos, principalmente chá e
azeite, que representam 60% do fatura-

mento da empresa. Hoje, com escritórios
comerciais em países como Dinamarca,
Coréia e Japão - "o último foi aberto na
Argentina", conta Amín -, sua empresa
vende US$ 4 milhões ao ano, 95% desse
montante ao mercado externo.

Mas, para ganhar mercado em diversos
países, não bastou que a rosa mosqueta
de Amín fosse rica em vitamina C e
betacaroteno. O carro-chefe da Coesam
também faz parte do nobre grupo dos
produtos orgânicos, ou seja, que não
levam nenhum tipo de adubo químico ou
agrotóxico em seu cultivo. Um mercado

em franco crescimento, sobretudo nos
Estados Unidos e Ásia - além da grande
demanda européia, já consolidada - e
que segundo Amín pode garantir pre-
ços até 40% maiores em comparação a
produtos semelhantes que não obedecem
às mesmas regras de produção. "Hoje,
este mercado está estimado em US$ 40
bilhões no mundo, sendo que a Europa
representa cerca de US$ 17,5 bilhões, os
EUA, US$ 16 bilhões, e o Japão, US$ l
bilhão", afirma Ming Liu, consultor da
Federação das Indústrias do Estado do
Paraná e gestor do projeto Organics



Brasil, que busca promover produtos
orgânicos brasileiros no exterior.

A boa notícia é que na América Latina
há várias regiões em condições ideais para
esse cultivo, que impulsionado por uma
cultura de consumo saudável, ganha cada
vez mais adeptos. "O Chile tem excepcio-
nais condições agroclimáticas (barreiras
naturais como o deserto e os glaciais) e
fitossanitárias,", afirma o engenheiro agrô-
nomo Patrício Yanez, da Agrupação da
Agricultura Orgânica do Chile (AAoch),
em Santiago. Segundo ele, o mercado de
orgânicos já garante ao país exportações
de cerca de US$ 20 milhões, sobretudo de
frutas. Já o Brasil soma uma participação
de US$ 250 milhões no mercado mun-
dial de orgânicos, segundo Liu. "O País
tem abundância de terra, biodiversidade,
clima e cadeia produtiva. Só precisa se
organizar", afirma.

Apesar de que atividade ainda estar
baseada em alimentos frescos, o gestor
aponta a existência de iniciativas indus-
triais entre pequenas e médias empresas.
É o caso da sergipana Namastê. Criada
em 2000 e voltada ao fornecimento de
ervas medicinais para grandes empresas
processadoras, em maio deste ano a em-
presa lançou sua própria marca de chás
orgânicos, e agora quer conquistar o mer-
cado externo. "Já enviamos um primeiro
grupo de amostras a uma representante
em Nova Jersey e esperamos realizar a
primeira venda em breve", conta Débora
Lima, presidente da companhia.

Desde que começou a vender seu pró-
prio chá, as vendas da Namastê subiram de
R$ l0 mil a R$ 25 mil ao mês. "Nossa meta
é aumentar a produção das atuais 12 mil
caixas ao mês para 100 mil em um ano",
afirma. Para tanto, a empresária passou a
participar de feiras, e em outubro expôs
pela primeira vez na edição brasileira
da Biofach, feira internacional do setor,
em busca de clientes, sobretudo alemães,
já que seu produto tem apelo junto aos
adeptos da medicina antroposófica, cujo
berço é a Alemanha.

mil todos os meses para cumprir com as
documentações e a fiscalização de meu
cultivo", conta Amín, da Coesam. "Isso
sem contar o investimento da certificação
em si e na adaptação do cultivo", diz, ci-
tando, entre outras características, o uso
de animais como gansos e ovelhas para
combater as pragas. Hoje a empresa conta
com certificações européias e japonesas
(respectivamente, IMO e JAS), conquis-
tadas em 2005, e vai atrás de outras. Para
2008, ele espera ter a certificação MO Fair
Trade, que atesta condições trabalhistas
justas, e a Biodinâmica, de respeito ao
meio ambiente e de proteção à natureza.
Segundo Amín, quando se começa, é um
caminho sem volta. "Essa é minha força,

meu fator de diferenciação."
O mesmo acontece com a Namastê, que

desde o início buscou certificação, dessa
vez, de um órgão nacional, o Instituto
Biodinâmico. "Além da certificação de
orgânico, possuímos o Selo Demeter e
o Infoam, que é reconhecido na Europa
e Estados Unidos", diz Débora.

Isso reflete uma maturidade empre-
sarial que, para ser completa, também
requer iniciativas governamentais. No
Chile, os empresários do setor comemo-
ram a regulamentação e entrada em vigor,
no início deste ano, de uma lei para os
orgânicos que estabelece os parâmetros
necessários para que um produto seja
classificado como tal. "Com isso, agora
todos os produtores serão registrados
e se poderá fazer um melhor acompa-
nhamento da evolução desse mercado",
Yanez. "Com a lei, poderemos trabalhar
em condições mais justas", comemora
Amín, que coleciona em seu escritório
provas da concorrência pirata que há
algum tempo colocou em risco seu mer-
cado. "Veja esse produto" - mostrando
uma embalagem muito parecida com a
de seu azeite de rosa mosqueta - "Diz
que tem inscrição, certificações, mas são
todos números falsos. E estava sendo
oferecido na Embaixada da China. Um
absurdo", desabafa.

No Brasil, porém, essa lei tão impor-
tante para os empresários do setor ainda
não saiu do papel, esperando desde 2005
a sanção presidencial. "Essa sanção é
importante para o mercado interno, para
que o consumidor não compre gato por
lebre, o que tira a credibilidade do pro-
duto orgânico", afirma Ming Liu. "Mas
também é necessária para o mercado
externo, pois indica maior rastreabilidade
do produto."

E os desafios não param por aí. Para
Yanez, o sucesso dos chilenos ainda de-
pende de três fatores. Primeiro, que o setor
tenha um instrumento de fomento focado
no segmento de orgânicos, e não apenas
na agroindústria. Segundo, pensar no valor

agregado e não relaxar. "É preciso olhar
esse mercado com otimismo, mas também
com preocupação, pois hoje é um grande
impulsionador da indústria primária, e
para ser competitivo isso não basta." E,
em terceiro lugar, desenvolver o mercado
interno, "informando ao consumidor sobre
as vantagens do orgânico", diz.

Apesar das limitações impostas pelo
menor poder aquisitivo da população la-
tino-americana, o fortalecimento de uma
cultura pró-orgânico poderia, inclusive,
diminuir a vulnerabilidade dos empresá-
rios que investem nesse setor, que por ser
tão dependente das exportações também
é a maior vítima da desvalorização do
dólar. Segundo Amín, esse hoje é seu
principal calvário. "Este ano crescerei
entre 8% e 10% em vendas por unidade,
mas o faturamento cairá", diz. "Com as
vendas caindo, o executivo do banco
desconfia, coloca sua empresa no perfil
de alto risco e você perde capacidade de
financiamento", reclama. Para manter a
Coesam operativa, Amín afirma que seu
maior desafio é refinanciar suas dívidas.
Ou achar um sócio para a empresa. "Sou
teimoso e conseguirei isso antes do meu
aniversário, no fim do ano." Seria um
belo presente. Pena que não resolva a
vida de outros pequenos exportadores
que vivem a mesma situação.

Mas, como em muitas outras indústrias,
para ter passe livre no mercado externo,
essas empresas tiveram que investir pesa-
do em certificações que comprovassem a
adoção de práticas que garantam um pro-
duto 100% natural. "Hoje invisto US$ 10
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