
De bem com a pele
E COM O PLANETA
Alimentos orgânicos viraram o hit do momento, especialmente nas
grandes cidades. Um outro nicho, o de cosméticos orgânicos, aposta
para fazer bonito e equilibrar o placar

POR JOANA GONÇALVES

Virou moda cuidar do planeta. E, nessa
onda, alimentos sem agrotóxicos ga-
nham as feiras e prateleiras dos super-
mercados e do varejo especializado.

Despontando, surge outro nicho, o de cosméticos
orgânicos, ávido por um naco que seja do atraen-
te mercado de US$ 22,23 bilhões/ano de higiene
e beleza. Não tem sido fácil, a despeito da parcela
crescente de gente preocupada com a própria
saúde e a do planeta, nossa rica biodiversidade
e o posto de terceiro maior mercado no mundo
em higiene e beleza. Em pouco mais de quatro
anos, não são muitos os players que se dedicam
a ele e os índices perdem feio dos já exibidos
pelos alimentos.

Quem está dentro não pensa em sair.
"O mercado está bastante receptivo,
especialmente em áreas mais nobres",
assegura o gerente nacional de Vendas,
Gerson Petrone, da Surya Brasil, empresa
que contemplou o público masculino com uma
linha orgânica, a recém-lançada Sapien Men.

A diretora da Reserva Folio,
Simone Valladares, concorda.
"Pela garantia de susten-
tabilidade, orgânicos são o
futuro. A revolução climáti-
ca levará inevitavelmente a uma
revolução de hábitos", diz, ressaltando
que busca na cadeia produtiva fornecedores



igualmente preocupados com o social e
o ambiente.

Mesmo porque são considerados eco-
logicamente corretos os "produtos que, da
matéria-prima aos métodos de fabricação
e distribuição, contribuem para a proteção
do ambiente, economizam insumos, não
deixam resíduos poluidores, enfim, têm
baixo impacto ambiental e não causam
danos ao ser humano, pelo contrário",
explica o diretor da certificadora Ecocert
Brasil, João Augusto de Oliveira.

Os números dos orgânicos no exterior
são mais vistosos e fatalmente podem im-
pulsionar o mercado local, aposta Olivei-
ra. A Ecocert iniciou, no mundo, a certifi-
cação de cosméticos naturais e orgânicos
há quatro anos e até outubro registrava
mais de 800 certificados, de multinacio-
nais a pequenas indústrias de um ou dois
produtos. Em três anos de Brasil, certifi-
cou cinco indústrias, têm outras cinco em
processo e registra mais de 60 consultas,
metade feita durante a Biotech América
Latina, em outubro, em São Paulo. "É
exatamente pela rica biodiversidade e
pelo dinamismo dos empresários brasi-
leiros que o País será um grande player de
produtos e ingredientes para cosméticos
orgânicos", confia o diretor.

POLÊMICA - Enquanto na Europa
e nos EUA lojas inteiras se dedicam ao
nicho e o selo verde não se restringe a
xampus, loções, sabonetes, gel para banho,

máscaras faciais, tonificantes e óleos para
massagem, o orgânico enfrenta no Bra-
sil barreiras que vão além da escassez
de matérias-primas e dos custos. "Essa
onda verde, que na Europa é tendência,
aqui é moda", dispara um fabricante, que
prefere se dedicar aos "100% vegetais, de
fontes renováveis". O governo sequer es-
tabeleceu regras para a definição do que
seja um cosmético orgânico. "A priorida-
de foi alimentos (Lei 10.831/03). Agora,
um grupo estuda a criação de regulamen-
to para cosméticos", lembra Oliveira, da
Ecocert Brasil.

O presidente da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos (Abihpec), João
Carlos Basílio da Silva, puxa o coro dos
desconfiados. "O setor atiçou a cobiça.
Sem regras claras sobre o que é orgânico,
ingredientes da Amazônia e mesmo o no-
me 'Amazônia' estão sendo usados a torto
e a direito. Tem muita gente prometendo
milagres", denuncia.

Simone, da Reserva Folio, lembra que,
mesmo nos naturais, muitas promessas
são fictícias e justamente em um mo-
mento em que as pessoas buscam coisas
verdadeiras, transparentes. "O fabricante
põe 2% de matéria-prima sustentável na
formulação e sai apregoando que o cos-
mético é natural, mesmo com todos os
químicos da versão tradicional. Absurdos
assim levam ao descrédito."

Por tudo isso, a Abihpec promete dis-
cutir o conceito apenas quando "dispuser
de massa crítica". "Vamos zelar por esse
patrimônio, proteger o orgânico de quem
quer fazer dele uma galinha dos ovos de

ouro", esclarece Basílio. Em seu entender,
orgânico virou peça de marketing, o que
pode comprometer a credibilidade, como
ocorreu com os fitoterápicos. "Oferece-
ram gato por lebre, entraram em disputa
de preço e corromperam o mercado. Ho-
je, poucas marcas desfrutam de credibi-
lidade. O consumidor se deixa enganar
uma vez, eventualmente duas. Três, não",
acredita ele.

A presidente da Sina Cosméticos,
Amalia Sina, não tem dúvidas. "Orgânico,
antes de conceito, é atitude. Os elementos
naturais têm que ser verdadeiros, não um
apelo comercial." Um setor que cresce a
dois dígitos no Brasil exige responsabi-
lidade e compromisso dos empresários.
"Não falta dinheiro; faltam bons gestores,
gente nova, ousada, e projetos que real-
mente preservem o ambiente", aponta
Amalia, reconhecida como uma das mais
bem-sucedidas executivas brasileiras. Sua
empresa nasceu em 2007 durante a Cos-
moprof de Bolonha com a linha Amazo-
nutry para cabelo e pele. "Da sinergia de
frutos, sementes e raízes da Amazônia
vem a riqueza em vitaminas e proteínas
hidrolisadas", assegura.

Amalia observa um momento de de-
finição importante para os orgânicos e
mesmo para os naturais. "Até agora foi
tudo bem com eles, envolvidos por uma
aura lúdica. Agora, inicia-se uma fase
mais técnica. Para que tenham algum fu-
turo, terá de haver uma distinção muito
clara na cabeça do consumidor sobre o
que é cada um", aponta.

O que se vê hoje é que o nicho dos
"ecologicamente corretos" deixou de



lado o consumidor e se movimenta
apoiado no que pensam as indústrias,
os fabricantes de embalagens e forne-
cedores de matérias-primas; escora-se
em conceitos de marketing, e não ne-
cessariamente em estudos clínicos com-
provados. Vive de aparências; promete
e não tem que cumprir. "O consumidor
precisa começar a receber informações
para ter parâmetros para decidir entre
um e outro e cobrar", diz Amália.

CAUTELA DE SOBRA - Se o nicho
caminha devagar, é ainda mais lento nos
supermercados. Nem mesmo as margens
sugeridas, entre 50% e 60%, seduzem.

"O canal prefere os tradicionais, de al-
to giro e valor agregado mais baixo",
pondera Simone, da Reserva Folio. As
dificuldades de introdução são previ-
síveis. "Tivemos muita dificuldade no
início, em 2003, quando lançamos sa-
bonete com qualidade orgânica IBD,
óleo pós-banho e loção hidratante com
qualidade natural IBD. Muitos estra-
nhavam. Hoje, mais críticos, os clientes
passam a valorizar produtos de empre-
sas comprometidas, responsáveis. Falta
os supermercadistas investirem mais
nessa onda. O preço realmente dificul-
ta, mas creio que os varejistas reduzirão
margens por uma maior demanda e o

consumidor passará a prestigiar mais
ainda itens sem agrotóxicos."

Até lá, vale tudo para quebrar o gelo
e fazer o conceito deslanchar em vitrines
tão disputadas. A Surya acaba de contra-
tar profissionais de trade marketing para
pôr em evidência junto às grandes redes
o potencial de seus orgânicos certificados
pela Ecocert: a linha Amazônia Preciosa,
de tratamento para cabelos, corpo e rosto,
e a Sapiens Men, lançada em agosto, com
2 em l e gel modelador para cabelos, sho-
wer gel, gel para barbear, esfoliante facial
e hidratante pós-barba.

Nas contas de Petrone, da Surya Brasil,
as versões orgânicas têm potencial para
responder por pelo menos 10% dos ne-
gócios, liderados pela tradicional linha
de colorações naturais à base de henna
em pó e creme. Para cumprir o traçado
e garantir espaço, também decidiu apos-
tar: além de material de merchandising,
presença em tablóides e distribuição de
sachês, há oito meses conta com cinco
promotores que, de moto, percorrem dia-
riamente seis ou sete lojas da capital pau-
lista. "Eles arrumam gôndolas, repõem o
que falta e recuperam o espaço de nossas
marcas", comenta. A estratégia é repetida
em Belo Horizonte e Goiânia e, breve,
em Salvador.

Na Very Important, faz parte da estra-
tégia apregoar aos quatro ventos o que os
consumidores percebem além da sensa-
ção de limpeza e bem-estar: saúde. "Rece-
bemos ligações de clientes que passaram
a usar nossa linha por serem alérgicos aos
tradicionais, porque fazem quimioterapia,

E O CONSUMIDOR, O QUE DIZ?
Há os que nem se aproximam de uma gôndola de orgânicos por causa do preço - mas, se experimentam,
percebem os benefícios e voltam a comprar. Outros até insistem, mas faltam opções.

Militante aguerrida de causas sociais, a consultora de TI Roberta Ramone é uma caçadora de alternativas saudáveis. Até perfumes
orgânicos já usou em meados dos anos 1980. Hoje, mais sensível, evita odores fortes. "Esse ainda é um problema das versões
orgânicas, que, em geral, são mais marcantes e deixam aquele cheiro no quarteirão quando você já virou a esquina", brinca.

Normalmente, ela opta pelos naturais ao escolher xampu, condicionador e itens para o corpo como creme e esfoliante para as
mãos, hidratante para a noite, creme para a área ao redor dos olhos e sabonete líquido. Mas depois de experimentar uma linha
orgânica de banho vinda da Itália, decidiu aderir de vez ao conceito. Descobriu que, além de menos variedade, os preços aqui são
bem mais salgados do que, por exemplo, na Inglaterra, onde reside o filho. E se surpreendeu por não encontrar nas gôndolas das
grandes redes nada além de bananas, tomates, sucos, etc.



preferem usar os sabonetes em criança ou
adoram o óleo em creme...", enumera a
diretora comercial, Adriana Mendes. Ela
destaca que a linha Phytophilo para cor-
po e cabelos, testada pela inglesa Vegan
e certificada pelo IBD ou Ecocert, é en-
riquecida com ativos orgânicos da Ama-
zônia, como babaçu, cupuaçu, murumuru,
aloe vera e chá verde.

Cerca de um terço da produção da
empresa vai para as prateleiras do An-
geloni, Bistek e Hipo, na Região Sul, e
do Mambo, em São Paulo. "Estamos em
conversa com Wal-Mart e Pão de Açú-
car. No último já trabalhamos a linha em
kits de Natal", comenta Adriana. Como
perfeição não existe, falta espaço espe-
cial. "Nem todos os clientes lêem rótulos;
fica difícil competir ao lado dos tradicio-
nais." A saída? Investir em promotoras e
folhetos que destacam os diferenciais. Se
preço é empecilho, dá-lhe amostra grátis.
"Quem ganha 'sente na pele' os efeitos e
volta para comprar", avalia Adriana.

ECOLOGIA E TECNOLOGIA - O
desafio de cuidar do planeta desperta
para a reflexão sobre alternativas que
podem ir além do conceito orgânico. Pa-
ra Amalia Sina, "orgânico é passado". O
futuro é a biotecnologia: usar a tecnologia
para extrair da natureza o que ela tem de
melhor. "Dizer que só a natureza é boa
não é verdade. A tecnologia está aí e pode
ajudar. Assim, vou do natural diretamente
para o Byotech."

A Sina acaba de se associar à Superbac,
detentora da Bayer Green Planet, maior
empresa de biotecnologia dos Estados
Unidos. E se prepara para lançar uma li-
nha de praia, a Sun Care, de cuidado para
o rosto, à base de orquídea, com protetor
solar e ativos antienvelhecimento. "Com
a biotecnologia, será possível pensar em
um sabonete ou um xampu que, depois
de limpar e tratar o cabelo ou a pele, não
vai poluir a natureza ao sair pelo ralo",
explica Amalia.

Basílio, da Abihpec, também duvida de
um mundo orgânico em todos os quesitos.
Aposta que a indústria de fertilizantes vai
provocar mudanças de impacto nos pro-
cessos. "A evolução tecnológica pode per-
mitir dobrar a produtividade por hectare

sem comprometer a qualidade da terra e
até achar formas de proteger as plantas
de pragas já conhecidas e disseminadas. A
Embrapa tem pesquisado muito. Aliás, foi
graças a ela que a produtividade agrícola
cresceu tanto."

Como está agora, deve levar tempo pa-
ra o orgânico tornar-se produto de massa.
Sua evolução depende da capacidade de
produzir princípios ativos com sustenta-
bilidade e em larga escala. "Veja o álcool:
quantos anos serão necessários para de-
sintoxicar a terra, deixá-la em condições
de receber uma plantação de cana-de-
açúcar orgânica, sem queimadas? Como
gerar um produto sem poder contar com
a proteção dos químicos?", questiona.

Com os orgânicos na pauta do dia, to-
davia, a Abihpec deve criar em 2009 um
departamento para cuidar da categoria
e trabalhar para absorver informações,
participar de discussões, estruturar o
segmento e só então definir como será
a certificação, que poderá ser fornecida
pela Anvisa. "As boas práticas não mu-
dam. Quem quiser ser auditado arcará
com os custos de auditoria e, claro, vai
querer se certificar das boas práticas em
todos os processos na cadeia - ou vai
morrer na praia."
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