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Namastê

Produção de chás e ervas 
medicinais inova agricultura
orgânica no Nordeste brasileiro
Namastê Orgânicos, localizada em Sergipe, utiliza produto totalmente novo na região para 
desenvolver projeto de agronegócio com foco socioambiental. Cultivo é feito por famílias de 
agricultores, que obtêm retorno melhor que com outras culturas tradicionais da região 

A cidade sergipana de Santa-
na de São Francisco é sede 
de um projeto pioneiro de 
agricultura orgânica do Nor-

deste brasileiro. Em uma área irrigada 
de 47 hectares, localizada às margens 
do rio São Francisco, a Namastê Orgâ-
nicos cultiva ervas medicinais e pro-
duz uma linha de chás orgânicos com 
22 sabores. O empreendimento é uma 
bem-sucedida aposta da empresária 
Débora Lima, que escolheu um produ-
to totalmente inovador na região para 
desenvolver um projeto de agronegó-
cio com foco socioambiental.

A idéia do projeto surgiu em 1999. 
Nessa época, Débora era proprietária 
de uma empresa de informática, mas 
tinha como objetivo iniciar um negócio 
em que pudesse aliar 
preservação ambiental 
e geração de ocupação 
e renda para comuni-
dades carentes de Ser-
gipe. “Decidi começar 
um projeto de produção 
orgânica com foco na agricultura fami-
liar. Inicialmente, pensei em cultivar 
fl ores, mas após participar, no início 
de 2000, de um congresso sobre ervas 

medicinais, decidi que esse seria o ca-
minho”, conta a empresária.

De 2000 a 2003, a empresa fun-
cionou apenas de forma experimental, 

sem foco comercial. 
“Fizemos uma parceria 
com a Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS) 
para estudar e desen-
volver produtos e im-
plantar o projeto. Foi 

um início difícil. Como éramos pionei-
ros no cultivo de orgânicos na região, 
nem os agrônomos da UFS tinham ex-
periência no assunto”, lembra. 

Nesse período, a Na-
mastê testou cerca de 50 
variedades de plantas e es-
colheu a erva cidreira para 
o início da operação comer-
cial no fi m de 2003. “Perce-
bemos que, para con  seguir 
bons resultados, seria ne-
cessário, no início, dar vo-
lume a apenas um produto. 
Escolhemos a cidreira por 
se adaptar melhor ao clima 
local e ter maior produtivi-
dade”, conta Débora. 

Hoje, além da erva ci-
dreira, a Namastê cultiva 
em Sergipe outras quatro 
variedades – hortelã, car-
queja, erva doce e alfaze-
ma, que somam, juntas, 
cerca de uma tonelada por 
mês. A produção é feita 
por agricultores da região. A linha de chás da Namastê foi criada em 2007. São seis variedades em sachê e 20 em folhas secas

Produtos: seis variedades em 
sachê e 20 em folhas secas
Volume de produção: cerca de 
uma tonelada por mês
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“Um dos pontos principais do projeto 
é o estímulo à agricultura familiar. Em 
nosso estado, o homem do campo está 
acostumado a plantar milho, feijão e 
mandioca, e a renda advinda desses 
produtos é muito baixa. Hoje, as famí-
lias que trabalham conosco conseguem 
um retorno melhor e garantem mais 
qualidade de vida”, destaca Débora.

A Namastê também estimula a 
agricultura familiar no Estado do Pa-
raná, onde compra ervas medicinais 
orgânicas de 20 famílias. “Adquirimos 
cerca de 20 variedades, todas certi-
fi cadas. Optamos por produtos que 
não cultivamos em nossa proprieda-
de, como calêndola, pata de vaca, 

protegendo solos, árvores e fl orestas e 
mantendo os ciclos das águas limpas e 
o ar puro”, destaca. “Também há bene-
fícios para a saúde, já que não são uti-
lizados nenhum químico no cultivo das 
ervas. E, além disso, os produtos são 
mais saborosos, pois mantém a energia 
primária que é retirada com o uso de 
agrotóxicos”, acrescenta. Segundo a 
empresária, todos os produtos da Na-
mastê são certifi cados, o que atesta a 
veracidade dos produtos e as condições 
ideais de produção.

Contato
www.namaste.com.br
(79) 3255-0960

“Percebemos que 
para conseguir bons 

resultados, seria 
necessário, no início, 
dar volume a apenas 

um produto”

Débora Lima

tomilho e manjerona, entre outras”, 
informa.

Em 2007, após vender por muitos 
anos as ervas medicinais diretamente 
para a indústria, a empresa lançou sua 
linha própria de chás, com marca Na-
mastê. São seis variedades em sachê 
e 20 em folhas secas. Os produtos são 
vendidos em Sergipe e em outras cinco 
cidades do país – São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Vitória e Porto 
Alegre. Os chás também podem ser ad-
quiridos via internet, na loja virtual da 
empresa (www.namaste.ind.br), com 
en tre ga em todo o país. 

Este ano, a Namastê começou tam-
bém a trabalhar com a venda de pó-

len de abelhas. Para os 
próximos dois anos, as 
metas são ampliar as 
variedades de sachês e 
iniciar a produção e co-
mercialização de óleos 
essenciais e tinturas or-
gânicas pro duzidos com 
as ervas medi cinais.

Para Débora, os chás 
orgânicos têm diversas 
vantagens em relação 
ao produto convencio-
nal. “Há um forte apelo 
ecológico, já que a pro-
dução é feita com res-
peito ao meio ambiente, 

Cultivo das ervas é realizado às 
margens do rio São Francisco

Segundo Débora, entre os focos do projeto estão estimular a agricultura familiar e 
garantir mais renda e qualidade de vida para os produtores
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Os chás e ervas produzidos pela empresa 
têm certifi cação orgânica
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 38-39, abr. 2008.




