
A hora e a vez dos produtos naturais 

 

Com o mercado de orgânicos em franco crescimento, o país aposta nos efeitos 
da regulamentação do setor 

CELIA DEMARCHI 

Sistemas de cultivo natural, como a agricultura 
orgânica ou a biodinâmica, têm potencial para, 
sozinhos, alimentar o mundo? Hoje, grandes 
empresas e universidades respeitadas apostam 
que sim. Esse debate, que já não se restringe a 
uma espécie de diálogo de surdos entre 
ambientalistas e indústrias químicas, promete no 
entanto atravessar as próximas décadas. Enquanto 
isso, o mercado, a produção e os hectares 
plantados segundo os critérios desses métodos só 
se ampliam no mundo. As vendas globais crescem 
à base de 25% a 30% ao ano. 

De acordo com um estudo da Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), esse tipo de cultivo aumentará 56% 
entre 1999 e 2030, especialmente por causa de sua expansão nos países em 
desenvolvimento. Segundo a entidade, atualmente 31 milhões de hectares em 120 países são 
certificados como cultivares orgânicos, e outros 62 milhões de hectares de florestas naturais 
têm certificação por ser áreas de extrativismo. Em todo o mundo, as vendas de produtos 
orgânicos in natura, obtidos de extrativismo, processados e industrializados já seriam 
superiores a US$ 45 bilhões por ano. 

No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 500 mil hectares de cultivos orgânicos. 
Com o extrativismo, a área total alcançaria 8 milhões de hectares. A participação brasileira nas 
vendas globais é pequena, em relação ao potencial do país: as exportações alcançam US$ 175 
milhões e o faturamento no mercado interno equivale a US$ 75 milhões por ano, segundo Ming 
Liu, gerente do Projeto Organics Brasil. Fruto de uma parceria de produtores com o governo 
federal, por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex 
Brasil), esse programa, criado em 2005, tem como objetivo divulgar os orgânicos verde-
amarelos no exterior. Esses dados, porém, não são oficiais, uma vez que a produção, 
pulverizada e nem sempre certificada, é de difícil mensuração. Já o desempenho dos 
participantes do Organics Brasil é real: as 42 empresas associadas exportaram U$ 21 milhões 
em 2007. 

O vizinho Peru, com território de 1,28 milhão de km2, quase oito vezes menor que o brasileiro 
(de 8,5 milhões de km2), exporta proporcionalmente mais orgânicos que o Brasil: US$ 100 
milhões em 2006. Em 2005, havia no país 274 mil hectares de plantações certificadas ou que 
estavam em vias de receber o selo, segundo a Federação Internacional dos Movimentos de 
Agricultura Orgânica (Ifoam, na sigla em inglês).  

De todo modo, as vendas do Brasil, tanto internas quanto externas, devem receber novo 
impulso a partir de agora, na opinião de Liu, já que o país finalmente regulamentou, em 
dezembro do ano passado, a lei 10.831, de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica – 
entre o início das negociações para a criação da lei, sua edição e regulamentação passaram-
se cerca de dez anos. "A experiência internacional com a regulamentação nos leva a essa 
expectativa", diz o empresário.  
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Segundo Liu, a regulamentação dos orgânicos nos Estados Unidos, em 1999/2000, atraiu 
grandes empresas para o segmento, como Coca-Cola, Danone, Kraft Foods, Kellogg, Cargill, 
Campbell e General Mills. E o mesmo aconteceu na Alemanha, que estabeleceu normas para a 
produção orgânica há mais de dez anos, enquanto também lançava campanhas de orientação 
para o consumidor e criava incentivos fiscais aos produtores para estimular ainda mais o 
mercado. 

Leontino Balbo Jr., diretor comercial da Native (da Usina São Francisco, de Sertãozinho, 
interior paulista, pertencente ao grupo Balbo), discorda da forma de regulamentação, mas está 
convicto de que a agricultura natural tem condições de alimentar toda a população mundial. 

Responsável por 60% do açúcar orgânico fabricado no mundo e a maior exportadora global do 
produto, a empresa atualmente transfere a tecnologia desenvolvida no cultivo do açúcar para o 
da soja orgânica. Além de açúcar, fabrica biscoitos, suco de laranja, café e achocolatado 
orgânicos, com faturamento anual de R$ 70 milhões (R$ 50 milhões com exportações para 55 
países). Desde 2005, as vendas da Native crescem de 35% a 40% ao ano. 

Meio ambiente 

De acordo com Balbo, a agricultura orgânica só não avançou mais até agora por causa do 
poderoso lobby da indústria química: "Nos últimos 30 anos essas empresas fizeram marketing 
negativo da agricultura natural, ao explorar casos de insucesso. Ao mesmo tempo, seduziram e 
constrangeram pesquisadores nas universidades, promovendo eventos e distribuindo 
patrocínios". Segundo Balbo, a própria FAO já admite que a agricultura orgânica é o caminho 
para garantir alimentos para todos no futuro. 

De fato, em estudo apresentado em sua conferência internacional em maio do ano passado 
("Agricultura Orgânica e Segurança Alimentar"), a organização defende o sistema, informando 
que em regiões com condições medianas de cultivo e "uso moderado" de adubo sintético, sua 
produtividade é comparável à dos métodos tradicionais (92%). Já em agriculturas de 
subsistência, a produtividade aumenta mais de 180% quando são adotadas técnicas de 
produção orgânica, de acordo com a FAO. 

Segundo a organização, além disso, o método traz melhoria de qualidade na alimentação dos 
próprios produtores, cria empregos no campo (é adequado especialmente à agricultura 
familiar), ajuda a preservar o solo e poupa água e energia. Esses benefícios são decorrência 
natural do sistema. Por dispensar fertilizantes sintéticos, pesticidas e organismos 
geneticamente modificados, a agricultura orgânica minimiza a poluição ambiental e contribui 
para a saúde e a produtividade das comunidades interdependentes de plantas, animais e 
pessoas.  

Há várias correntes produtivas desse sistema, com pequenas variações de conceito. Uma 
delas é a agricultura natural, preconizada pela igreja messiânica, difundida pela Fundação 
Mokiti Okada e adotada, por exemplo, pela empresa Korin, uma das maiores do segmento. 
Outro método é o biodinâmico, nascido da antroposofia e empregado na Usina São Francisco, 
dona da Native. 

Esta última companhia tornou-se case da consultoria britânica SustainAbility, que analisou mais 
de 170 empresas de países em desenvolvimento, levando em conta aspectos como 
produtividade, acesso ao capital, gestão de riscos e de credibilidade, capital humano, imagem 
e valor da marca.  

Criada em 1997, a marca Native demandou investimento de R$ 5 milhões e hoje vale dez 
vezes esse valor. Os impactos ao meio ambiente, medidos pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foram também positivos: os animais nativos voltaram a 
habitar a região, e a vegetação original, que equivalia a 5% da área de cultivo, hoje ocupa 14%. 



Há mais evidências da eficácia do sistema. Em junho do ano passado, a Academia Nacional de 
Ciências dos Estados Unidos publicou um estudo segundo o qual os pesticidas diminuem o 
volume das colheitas em um terço porque destroem bactérias do solo que produzem nitrogênio, 
fertilizante essencial às plantas. De acordo com o texto, o aumento da dependência de adubos 
sintéticos tornará o volume de colheita insustentável no longo prazo. Uma outra pesquisa, esta 
da Universidade de Michigan, conclui que a agricultura orgânica é mais produtiva que a 
convencional e poderia alimentar uma população ainda maior que a atual sem aumento da 
área cultivada. Estudos tendenciosos, patrocinados pela indústria química, estariam entretanto 
obscurecendo essa perspectiva.  

Entre os consumidores, o mercado parece ganhar força à medida que se acirram os debates 
sobre a necessidade de preservação ambiental. Pesquisa recente da Nielsen, via internet, com 
26,5 mil consumidores de alimentos orgânicos de países de todos os continentes, constatou 
que 58% deles acreditam que esses produtos são benéficos à saúde e quase 50% os compram 
por julgar que estão contribuindo para a recuperação do meio ambiente. 

Controvérsias 

O pesquisador José Carlos Polidoro, da Embrapa Solos, está do lado dos céticos em relação a 
esse aspecto da questão. Ele é enfático: "Não há a mínima possibilidade técnica de dispensar 
os defensivos sem que a maioria da população morra de fome. A agricultura orgânica, natural e 
biodinâmica são alternativas. O agricultor precisa ter opções", diz. "A segurança alimentar é 
muito mais importante do que qualquer ideologia." 

Ele explica que o método de cultivo natural funciona melhor que o tradicional para algumas 
culturas. No entanto, a produtividade da soja orgânica, por exemplo, é muito mais baixa que a 
observada nos cultivos convencionais.  

Apesar disso, a Embrapa tem investido nesse método alternativo e o considera uma de suas 
seis prioridades desde 2002, quando lançou um projeto-piloto com o objetivo de desenvolver 
um sistema de apoio aos produtores, hoje sob o comando do pesquisador José Antonio 
Espindola, da Embrapa Agrobiologia.  

O projeto mobiliza uma rede de estudiosos de 30 centros de pesquisa da empresa em todo o 
Brasil. "Já se produz de café orgânico no Amapá a pêssego no Rio Grande do Sul", explica 
Polidoro. "A bagagem de tecnologia adquirida e o potencial de ampliá-la são muito grandes", 
acrescenta Espindola.  

Ele se refere à idealização de meios e métodos para melhorar a produtividade das plantações, 
como sistemas de controle biológico de pragas e insumos que possam ser obtidos de materiais 
encontrados nas proximidades das propriedades ou a partir de compostos, como os que levam 
leguminosas e capim. E lembra que a Embrapa também vem apoiando o processamento dos 
alimentos pelo produtor, com o objetivo de aumentar seu valor agregado.  

Essa preocupação justifica-se inclusive porque, além de ter preço mais baixo que os 
industrializados, os produtos in natura rendem bem menos ao produtor do que sugerem as 
vendas no varejo. Ainda que, nas gôndolas, os orgânicos cheguem a custar até quatro vezes 
mais que os produtos da agricultura tradicional, essa vantagem é ilusória. Segundo Douglas 
Yoshimi Harada, gerente da Certificadora Mokiti Okada, órgão independente da própria 
fundação, "o produtor fica com 30% a 35% do valor e ainda arca com as sobras das gôndolas, 
que giram em torno de 85%". 

Harada conta que os supermercados trabalham com uma espécie de sistema de consignação 
– o que não vendem devolvem. Assim, as maiores margens ficam para atravessadores e lojas. 
"Isso desestimula os pequenos a entrar no ramo." O detalhe é que o desenvolvimento do 
mercado depende bastante dos pequenos proprietários rurais: atualmente eles representam 
mais de 80% dos produtores de orgânicos, que, além de verduras, frutas e vegetais, incluem, 
entre outros, milho, arroz, café, algodão, leite e carne. 



Reginaldo Morikawa, gerente-geral da Korin, diz que a situação já foi pior: "O aumento da 
concorrência entre as redes varejistas vem mudando esse cenário, mas a escala de vendas 
ainda é baixa", diz ele. "O mercado, porém, deve se expandir com a regulamentação, que trará 
mais confiança ao consumidor. Acredito que agora as vendas internas poderão passar a 
crescer 25% ao ano."  

Com cerca de 45 agricultores associados em todo o país, que orienta a seguir o princípio de 
agricultura natural, a Korin está presente nas principais cadeias de varejo brasileiras. Fatura 
por mês entre R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões com a distribuição de 200 toneladas de 65 
variedades de vegetais e outras 400 toneladas de frango "verde", alimentado exclusivamente 
com vegetais e abatido com 50 dias. Enquanto as vendas de frango "verde" deslancham – 
cresceram 12,5% no ano passado e devem aumentar mais 15% em 2008 –, a empresa 
desenvolveu (e já lançou no mercado externo) o frango orgânico (criado em área de pastejo, 
com ração obtida de milho orgânico e, como o frango "verde", sem nenhum tratamento 
quimioterápico). 

Assim como Morikawa, Leonardo Miyao, diretor de comercialização de Frutas, Legumes e 
Verduras (FLV) da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD)/Grupo Pão de Açúcar, acredita 
que falta escala de produção para que os orgânicos deslanchem, segundo informa a 
assessoria de imprensa da empresa.  

O interesse das classes populares pelos produtos demonstra o potencial de expansão do 
mercado, ainda não atendido justamente por falta de volume de oferta. Na rede CompreBem, 
pertencente ao grupo, as vendas apresentam crescimento expressivo a cada vez que os 
produtos são oferecidos em 40 de suas 169 lojas. 

Todo mês a CBD movimenta 35 toneladas de hortifrútis orgânicos obtidos de aproximadamente 
30 fornecedores – mais de 2 mil itens, entre FLV (200 a 250 variedades), produtos secos como 
arroz e café e 14 diferentes tipos de carne. Ainda assim, os orgânicos representam parcela 
pequena das vendas – em média 2,2% do total da seção de FLV. 

Normas brasileiras 

O empresário Ming Liu, do Projeto Organics Brasil, não está sozinho em suas expectativas 
otimistas em relação à regulamentação da lei de orgânicos. Para Morikawa, da Korin, "foi um 
alívio, pois era um anseio do mercado". Segundo o executivo, haverá padronização de 
métodos, e isso aumentará a credibilidade do segmento aos olhos do consumidor, uma vez 
que até agora não se podia ter segurança a respeito dos selos de garantia impressos nas 
embalagens, já que cada certificadora seguia suas próprias normas. "Tudo isso vai acabar. 
Deverá haver um selo único, controlado pelo Ministério da Agricultura", diz Polidoro, da 
Embrapa Solos. Ele acredita também que as normas intimidarão a entrada de oportunistas na 
produção. 

O grupo Carrefour, segundo sua assessoria de imprensa, aprova igualmente a regulamentação 
da lei. Em sua avaliação, ela acarretará mais maturidade ao mercado brasileiro, que poderá 
nivelar-se aos principais do mundo, pois o papel de cada uma das partes envolvidas na cadeia 
de distribuição ficará mais definido e, com regras claras e objetivas, será mais fácil fazer 
planejamento de médio e longo prazo.  

Há no entanto vozes dissonantes, como a de Balbo Jr., da Native: "Nada vai mudar, porque 
foram estabelecidos critérios diferenciados de acordo com o perfil do produtor", diz, referindo-
se ao fato de terem sido instituídos três diferentes métodos para um produto ser considerado 
orgânico. O empresário vê no sistema de certificação participativa, um dos três, certa influência 
ideológica e um atalho para incluir os produtores assentados. "Isso não existe em lugar 
nenhum do mundo e pode tirar credibilidade do produto brasileiro." 

Rogério Dias, coordenador de agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), diz que, de fato, a regulamentação não se espelhou nas normas de 



outros países: "Não queríamos copiar, mas atender às demandas da realidade brasileira. Além 
disso, as regras resultaram de discussões com todos os atores envolvidos com a produção 
orgânica – grandes e pequenos agricultores, indústrias, certificadores, consumidores, governo". 

Nesse longo debate, ficaram acertadas três situações. O pequeno agricultor, que vende 
diretamente para o consumidor e, portanto, já tem sua confiança, não precisará de certificação, 
mas terá de se filiar a uma associação de produtores cadastrada em algum órgão oficial, que 
ainda será definido, e submeter-se à fiscalização.  

Para produtores de volumes maiores há duas opções de certificação: a participativa e a de 
terceiros, feita por entidade isenta de interesse no negócio. No primeiro caso, os agricultores 
podem unir-se para criar e formalizar um organismo, com base nas normas estabelecidas, 
constituído por eles próprios, junto com consumidores. "A diferença é que o processo envolve 
pessoas com interesse no negócio", explica Dias. "Esse método leva os produtores a se 
visitarem com freqüência para avaliar o cumprimento das regras, e isso os ajuda a adquirir 
mais conhecimento, ampliar os negócios e o mercado", acrescenta, citando o sucesso do 
sistema já adotado na região sul do país: "A produção do Paraná, de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul deu um salto depois que os agricultores organizaram a Rede Ecovida". 

O ministério elaborou, também em conjunto com representantes do setor, uma série de 
dispositivos, para detalhar os procedimentos. "Assim que tiverem metodologias, de acordo com 
essas normativas, os grupos já não serão tão frágeis", acredita Harada, da Certificadora Mokiti 
Okada. 

Segundo ele, parte das cerca de 500 certificadoras que já atuam no país tende a deixar o 
mercado, pois não terá estrutura para atender à legislação. As entidades que ficarem, mesmo 
aquelas com acreditação internacional, terão de receber sinal verde também do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e cadastrar-se no 
Mapa.   
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