
rã por alimentos saudáveis e arti-

gos que não agridam o ambiente.

No entanto, há alguns entraves

para ampliar a comercialização des-

ses produtos, como a falta de as-

sinatura do decreto que regulamen-

ta a Lei dos Orgânicos e um plane-

jamento da produção para garan-

tir o suprimento contínuo para su-

permercados e lojas. As dificulda-

des não impedem os investimentos

de grandes redes varejistas e o em-

penho de pequenos e médios co-

merciantes em atrair o consumidor.

A rede Wal-Mart comemora o

resultado de sua ampla campanha

de incentivo à produção e ao co-

mércio de orgânicos iniciada em ou-

tubro de 2006. Em janeiro deste

ano, as vendas cresceram 80% em

relação ao mesmo período de

2006, e o preço dos itens caiu

20%. A meta de elevar o mix de

mercadorias de 150 para 600 itens

até julho deste ano foi superada,

chegando a 1,4 mil produtos. O

sortimento inclui hortifrútis, pro-

dutos de mercearia (sucos, café,

açúcar, chás, grãos, geléias, doces

em compota, vinhos, etc), perecí-

veis (carnes, leite e ovos) e cosmé-

ticos. De janeiro a julho, o cresci-

mento das vendas foi da ordem de

140% em relação ao mesmo pe-

ríodo do ano anterior.

ofertas negociadas
O diretor de perecíveis da rede,

Luiz Rego, revela que a primeira ini-

ciativa foi convidar fornecedores

para uma rodada de negócios com

a área comercial da empresa. O ob-

jetivo era fechar negócios com no-

vos fornecedores e reduzir o custo

dos artigos em 20%, repassando

essa vantagem ao consumidor. "Au-

mentamos a oferta, melhoramos a

exposição nas lojas e intensificamos

a negociação com os fornecedores

na tentativa de diminuir a diferença

de preços em relação aos itens con-

vencionais", afirma. Para incentivar

o consumo, a rede anuncia as mer-

cadorias sem agrotóxicos com pre-

ços supernegociados. "Semanalmen-

te, oferecemos de 10% a 20% do

sortimento de orgânicos a preços em

média 20% menores que os da con-

corrência", diz o diretor. Freqüente-

mente, os produtos são expostos de

forma agrupada para facilitar a com-

pra dos clientes. Além disso, a em-

presa realiza ações pontuais na Re-

gião Sul, como o curso gratuito de

culinária orgânica, organizado em

parceria com a Natu's Alimentos

Naturais.

A certificação dos produtos ven-

didos pela Wal-Mart é feita por ór-

gãos como a Associação dos Agri-

cultores Biológicos (Abio), a Orga-

nização Internacional Agropecuá-

ria (OIA) e o Instituto Biodinâmico

(IBD). Segundo Rego, as ações de

vendas seguem o plano de susten-

tabilidade da empresa, que tem

como objetivo oferecer produtos

cada vez mais saudáveis para o con-

sumidor sem agredir o meio ambi-

mercado de produtos or-

gânicos no Brasil cresce

rapidamente, em conso-

nância com a tendência

mundial de maior procu-



ente. "O comprador da rede, por-

tanto, é uma pessoa alinhada com

essa diretriz e que está sempre

muito próximo dos fornecedores

para estabelecer ações que favore-
çam o consumidor, o fornecedor, a

empresa e o ambiente", explica.

Outra grande rede que aposta

nesse mercado é o Grupo Carrefour,

que desenvolveu a linha Viver Or-

gânicos FLV, com mais de 90 pro-

dutos, entre frutas, legumes e ver-

duras. Com esse lançamento, a Li-

nha Viver, lançada há 10 meses,

passa a contar com cerca de 250

itens, em seis famílias de produtos:

light, diet, funcionais, soja, zero e

orgânicos. Em 2006, as vendas de

orgânicos aumentaram 25% com-

paradas ao ano anterior, perfazen-

do l % do setor de hortifrutigranjei-

ros das lojas brasileiras.

Baseado na capacidade de distri-

buição, credibilidade, qualidade e pre-

ço, o Carrefour espera aumentar em

20% as vendas desses produtos no

País até o final de 2007. Segundo a

empresa, os produtos Viver Orgâni-

cos FLV são produzidos de forma

sustentável, preservando os manan-

ciais e as matas ciliares e agregando

valores éticos e sociais.

frutos do investimento
Comerciantes de pequeno e

médio portes também apostam

nesse nicho, mas enfrentam um

pouco mais de dificuldade. A rede

Hortifruti, com 20 lojas nos Es-

tados do Espírito Santo, Rio de

Janeiro e São Paulo, teve um rá-

pido crescimento nas vendas de

produtos cultivados sem adubos

químicos ou agrotóxicos, a par-

tir de 2002, quando decidiu in-

vestir nesse segmento. Mas hoje

estuda maneiras de manter o

crescimento e atrair mais con-

sumidores. "O crescimento exis-

te, mas é muito lento", revela o

diretor do setor de orgânicos da

rede, Carlos Alberto Lopes. São

mais de 65 itens nas gôndolas,

incluindo os de marca própria,

a Frutifique. Mas os preços es-

tacionaram e não há expectati-

vas de redução em curto prazo.

A tática tem sido oferecer mar-

cas variadas e fazer uma expo-

sição atrativa no PDV

Os grandes campeões de

venda são alface, cenoura e ba-

nana, mas frutas como maracu-

já, laranja, manga, goiaba, aba-

cate e limão já têm ótima aceita-

ção. Fornecedores exclusivos res-

pondem por 40% do abasteci-



mento das lojas e o restante é ad-

quirido de produtores deTeresópo-

lis, Nova Friburgo, Cachoeiras de

Macacu e São José do Vale do Rio

Preto, no Rio, e de regiões produ-

toras do Espírito Santo. Todos são

certificados pelo IBD ou pela Abio.

Para garantir a qualidade dos ali-

mentos, a rede dispõe de um cen-

tro de distribuição, onde também

é feito o armazenamento e emba-
lagem dos produtos, em Teresópo-

lis (RJ).
A logística de distribuição tam-

bém é destaque na empresa: a rede
organiza a frota para conseguir re-

alizar dois abastecimentos diários

em cada filial, para que o cliente en-

contre orgânicos mais frescos nas

prateleiras. Na opinião de Lopes,

para o segmento deslanchar é pre-

ciso que toda a diretoria da empre-

sa esteja convencida da necessida-

de de investir mais em estratégias

de marketing. Ele defende ainda a

inclusão de artigos da seção de mer-

cearia - o que já existe na unidade

de Vila Velha (ES) -, a padroniza-

ção da seção de orgânicos em to-

das as unidades da rede e mais pro-

fissionalismo na produção.

entraves legais
Para o diretor do IBD, José Pe-

dro Santiago, o comércio varejista

poderia explorar melhor o apelo

dos produtos orgânicos e aumen-

tar as vendas, diminuindo suas

margens e eliminando o "desconto

financeiro" que impõe ao fornece-

dor orgânico. "A falta de profissio-

nalização na produção é um fato

em muitos segmentos orgânicos,

mas ela chegará, principalmente

depois de regulamentada a Lei dos

Orgânicos", opina. A lei é o grande

entrave para o desenvolvimento do

mercado no Brasil, segundo Santi-

ago. "Os investidores não se sen-

tem seguros para investir, e nem o

consumidor, nem a certificadora,

nem o produtor podem fazer valer
os seus direitos", diz. Embora a lei

esteja publicada e a regulamenta-

ção pronta há um ano e oito me-

ses, falta a assinatura do governo.

"Os ministérios da Agricultura, da

Saúde e do Desenvolvimento Agrá-

res europeus e norte-americanos,

que querem produtos cuja produ-

ção atual ainda é muito pequena

para garantir a viabilidade de ex-

portação", explica. O maior volu-

me da produção brasileira de orgâ-

nicos ainda é consumido interna-
mente, mas a exportação é mais

vantajosa porque é vendida em

dólares e alcança melhores preços.

rio estão de acordo, o movimento

orgânico também, mas o governo

federal não assina o decreto de re-

gulamentação, ninguém sabe por
que", afirma o diretor.

Segundo Santiago, quando o

decreto for assinado será preciso

fazer campanhas de esclarecimen-

to sobre o que são produtos orgâ-

nicos e quais suas vantagens, in-

formações ignoradas pela grande

maioria dos consumidores. "A pro-

dução também necessitará de pla-

nejamento para atender as deman-

das do comércio e dos importado-

"Os grãos e o açúcar formam gran-

des volumes físicos, o que faz com

que a balança, em valor monetá-

rio, penda para o lado da exporta-

ção. Mas o mercado interno brasi-
leiro é promissor", avalia.
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