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O mercado brasileiro de produtos orgânicos encerrou o primeiro semestre com US$ 29 milhões 
em exportações, montante 38% maior que o de todo o ano de 2007, quando os embarques 
somaram US$ 21 milhões. O desempenho foi superior também à expectativa para o ano de 
2008, para o qual se previa US$ 26 milhões em exportações.  
 
O desempenho deve-se tanto ao amadurecimento desse mercado quanto à maior abertura das 
informações pelas empresas que fazem parte do projeto Organics Brasil, ligado à Agência de 
Promoção às Exportações (Apex), afirma Ming Liu, gestor do programa.  
 
Ainda que mostre o avanço do segmento no país, o dado não faz um retrato completo desse 
mercado. Fazem parte do levantamento as 63 empresas que participam do projeto, voltado à 
promoção dos orgânicos brasileiros no mercado externo. "No início, as empresas tinham receio 
de informar os dados, mas isso tem melhorado. Vamos trabalhar agora com as empresas 
certificadoras para que sejam informados também os dados sobre tonelagem das vendas", diz 
Liu.  
 
As 63 empresas fazem parte de um universo de cerca de 570 projetos de produção orgânica 
certificados por uma das quatro grandes companhias responsáveis por esse trabalho no país - 
somadas, as certificadoras IMO, IBD, Ecocert e BCS respondem por 95% do mercado. Liu 
ressalva, no entanto, que nem todos os 570 projetos têm as exportações como foco principal. 
"Muitos são fornecedores das empresas que já fazem parte da Organics", afirma.  
 
Ainda não foi feita nova estimativa dos embarques de orgânicos para este ano. Se por um 
lado, o primeiro semestre ganhou impulso por ter concentrado algumas das principais feiras do 
setor no mundo, como a de Nurembergue, na Alemanha, a segunda metade do ano pode 
beneficiar os exportadores por conta do aumento do dólar, que tende a aumentar a receita 
com os embarques. "O crescimento das exportações é bom, mas o que conta é a empresa 
conseguir acesso ao mercado externo. Se isso é conseguido, nosso objetivo foi alcançado", diz 
Liu.  
 
O setor aguarda a publicação do decreto que trata da regulamentação dos orgânicos, a ser 
feita depois do fim do período de consulta pública. Com a publicação, será possível criar 
registros específicos para esses produtos, o que melhorará a apuração dos dados, afirma o 
gestor da Organics Brasil. Frutas e legumes, açúcar, mel e café são os principais produtos 
orgânicos exportados pelo Brasil. Os principais destinos são Alemanha, Holanda, Reino Unido 
Itália e França. 
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