




inaugurado um novo supermercado de
orgânicos a cada semana. Uma das ex-
plicações é a preocupação com a saúde
e o planeta, já que o processo de produ-
ção de orgânicos prioriza a integridade
do meio ambiente. Pesquisas apontam
que 50% das pessoas na Europa e 70%
na Alemanha são contrárias
ao consumo de alimentos
geneticamente modificados.
Além disso, o episódio das
carnes congeladas estraga-
das em 2005, que acarretou
em mortes, também teve
forte influência. O incidente
provocou uma corrida por
produtos frescos, apesar do
preço mais elevado. Outro
ponto que contribuiu para a atual situa-
ção foi o subsídio que o governo alemão
concedeu no passado aos fazendeiros
que migraram da agricultura conven-
cional para a orgânica. Embora tenha
havido aumento na produção, ela não
foi capaz de atender aos novos padrões
do consumidor. Resultado: os estoques
de suínos, aves e vegetais estão bai-
xos. A conseqüência direta é o aumen-
to dos preços e o temor de uma falta
generalizada de produtos orgânicos.

O mesmo acontece nos EUA, em que
a tendência por este tipo de alimento
criou até uma nova categoria de consu-
midores, os Lohas (Lifestyle of Health
and Sustainabílity), aqueles cujo estilo
de vida prioriza a saúde e a sustentabi-
lidade. O curioso é que, embora os ame-
ricanos comprem metade da comida or-
gânica do mundo, eles não produzem o
suficiente. Dessa forma, são obrigados
a importar mais de 10% do que conso-
mem. E a demanda tem aumentado
progressivamente, já que redes de
supermercados como Wal-Mart ade-
riram à onda e estão oferecendo or-
gânicos em suas gôndolas. "Além de
a produção de orgânicos não usar agro-
químicos, ela poupa dinheiro, já que eli-
mina os custos de purificação da água
por resíduos tóxicos", disse à DI-
NHEIRO RURAL Udo Censkowsky,
alemão responsável pela organização
das feiras BioFach ao redor do mundo.

Agora, a pergunta que resta é: os
brasileiros produtores de orgânicos es-
tão sabendo aproveitar esta brecha?
Sim, mas há uma série de obstáculos a
serem vencidos. O primeiro deles é a
aprovação da lei de orgânicos no País.
"Sem a regulamentação não dá para fa-

zer nada, pois os orgânicos
não existem oficialmente",
diz Maria Beatriz Costa, di-
retora do site Planeta Orgâ-
nico e também da BioFach
América Latina. Na prática,
mesmo quando cultivado
sem agrotóxicos, o produto
é exportado como uma car-
ga comum, o que prejudica
nas estatísticas do setor.

Outro desafio é organizar a logística.
"Precisamos de um grande projeto
para arrumar a cadeia das frutas, das
verduras, dos grãos", complementa.
Para Ming Liu, gestor da Orgânica
Brasil, entidade que congrega produto-
res e empresas do setor, o Brasil pre-
cisa resolver seus gargalos. "A pro-

dução de frutas frescas, por exemplo,
exige volume e logística, o que ainda é
uma dificuldade", explica. No entanto,
já há empresas que aprenderam a lição
de casa. A Fazenda Tamanduá, do em-
presário Pierre Landolt, herdeiro da

família que controla a multinacional
Novartis, é um exemplo. A proprieda-
de é a única no País que exporta man-
gas orgânicas in natura. Há casos tam-
bém de empresas que souberam criar
um novo filão. A paulista Renk's foi
uma delas. Fabricante de barras de
cereais, após visitar feiras de orgâ-
nicos no Exterior, a empresa decidiu
inovar e criar um produto feito ape-
nas com frutas secas e castanhas.
Foi esta a origem da Ebar, barra de
frutas que tem um forte apelo por tra-
balhar com cupuaçu, goiaba, acerola.

Lançado em 2005 na
Biofach Alemanha, o
produto representou
10% do faturamento
da empresa no ano
passado. "Nossa ex-
pectativa para este
ano é triplicar as ex-
portações", diz Da-
niel Scherer, gerente
de exportações da
Renk's. Entre os des-
tinos estão países
como EUA, França e
Alemanha. Esta nova
tendência de consu-
mo tem despertado o
interesse de outras
companhias. A Pre-
sea Alimentos, que
comercializa frutas

desidratadas, é um exemplo. Recen-
temente, ela procurou a Organics
Brasil pedindo informações sobre
como entrar no setor. É o momento
certo, afinal estão faltando orgâni-
cos nas prateleiras estrangeiras. •
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