
Na Casa Santa Luzia cresce a procura por hortaliças e frutas diferentes

SABORES EXÓTICOS
Flores comestíveis e
hortaliças exóticas se
instalam nas lavouras
brasileiras; até as
carnes inusuais
também se
destacam neste novo
e lucrativo mercado

POR ADRIANA GUIDOLIN

Um dos mais populares produ-
tores de hortaliças exóticas
que fornece produtos para
os mais requintados restau-

rantes, hotéis, supermercados, estabe-
lecimentos de luxo e empórios sofisti-
cados em São Paulo e Rio de Janeiro
é o sansei Luís Yano. Em uma área de

apenas 3,5 hectares em Mogi das Cru-
zes (SP), ele cultiva hortaliças especiais,
como rúcula italiana, minirrepolho, chi-
cória frise, radicchio, alface vermelha,
entre outras variedades diferenciadas.

O hortaliceiro, que está no segmento
há quinze anos, afirma que o mercado está
em franco crescimento e pensa em am-
pliar a produção a curto prazo. "O gosto
por hortaliças exóticas veio da minha avó
paterna. Ela trouxe do Japão uma laranja
pequena (yuzo), plantou, usou a casca pa-
ra fazer tempero e deu certo. Logo depois,
um amigo trouxe a alface vermelha e tam-
bém fez sucesso." Hoje, os Yano são tão
conhecidos pela produção que as próprias
empresas de sementes trazem informa-
ções sobre as novidades exóticas.

A família Oliveira, dona da empresa
Viva Natural, também percebeu que os
vegetais exóticos são uma garantia de
venda e de aumento da rentabilidade. Ini-
ciou sua produção de legumes e verduras
há quarenta anos em um sítio na região
de Santo Amaro, na zona sul da capital
paulista. Há mais de uma década, passou a

produzir vegetais diferenciados. São apro-
ximadamente 200 itens que, antes de ir às
gôndolas de empórios e supermercados,
são higienizados e embalados. "Antes a
venda era feita a granel, mas não fazia
muito sucesso. Decidiram então explorar
os produtos exóticos para atender os pú-
blicos A e B. Foi aí que a empresa come-
çou a crescer", afirma o gerente comercial
da Viva Natural, Patrik Ricardo.

A quase totalidade das vendas da em-
presa, ou seja, 80% dos produtos, ocorre
em São Paulo. Para garantir a oferta das
hortaliças, a empresa mantém contratos
com 20 outros agricultores hortaliceiros.
"Em alguns casos, compramos toda a pro-
dução do agricultor", conta Ricardo. Ele
calcula que a empresa venda em média 10
mil embalagens de vegetais por dia para
redes varejistas de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas
Gerais, o que garante uma renda média
de R$ 700 mil por mês.

Números exatos sobre a comerciali-
zação exclusiva desses produtos ainda
não têm registro. Não há uma associação



específica que congregue apenas produ-
tores de hortaliças exóticas e, por essa
razão, cada empresa tem sua própria
contabilidade e expectativa de mercado
bem como seu respectivo crescimento e
faturamento.

NA CEAGESP - Segundo informa-
ções oficiais da Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Pau-
lo (Ceagesp), foram comercializadas
aproximadamente 400 mil toneladas de
hortaliças durante o primeiro semestre
de 2008. Em comparação com o mesmo
período do ano passado, a comercializa-
ção de legumes aumentou 6,84% e a de
verduras, 7,15%.

Para o engenheiro agrônomo da Ce-
agesp, Gabriel Vicente Bitencourt de
Almeida, responsável pelo Centro de
Qualidade em Horticultura, o consumo
de hortaliças exóticas deve aumentar bem
como o consumo de carnes exóticas, prin-
cipalmente na região metropolitana de
São Paulo e em outros grandes centros.
"Primeiro, pelo crescimento da cultura
gourmet com o surgimento de novos su-
plementos de j ornais, programas de tele-
visão, livros e revistas especializadas, que
aguçam a curiosidade de grande parcela
da população pelos novos sabores. Ao
mesmo tempo, o varejo está cuidando de
suprir a demanda nas melhores lojas de
supermercados ou sacolões", garante.

NO VAREJO - Ainda que exóticas e
caras para grande parte da população,
essas hortaliças "diferentes", na maioria
dos casos produzidas com sementes im-
portadas, já conquistaram o paladar dos
brasileiros com maior poder aquisitivo e,
com isso, começam a ganhar terreno nas
gôndolas de empórios, supermercados e
feiras em bairros mais nobres da cidade.

Na Casa Santa Luzia, por exemplo,
esses produtos são facilmente encontra-
dos. Fundada em 1926, é considerada "A
Senhora dos Temperos" pelos amantes
da boa mesa, os mais renomados chefs
e gourmets. Dos 16 mil itens presentes
na loja, metade é importação direta dos
mais variados produtos de países de to-
do o mundo literalmente, do Ocidente ao
Oriente, sem qualquer exceção. Aproxi-

madamente 500 itens desse total são pro-
dutos orgânicos.

Ser uma única empresa, sem filiais,
onde loja e estoque estão unidos em um
único endereço, foi uma opção estratégi-
ca, ao prezar pelo primor da qualidade e
frescor dos produtos, que não percorrem
longas distâncias até chegar às gôndolas
para o consumidor final. A exclusivida-
de é tão intensa que faz do local um dos
mais respeitados redutos de ingredientes
exóticos e de altíssima qualidade do País.
Aproximadamente 4 mil pessoas visitam
o estabelecimento diariamente. "Muitos

alimentos saudáveis. O Espaço Natural
serve desde hambúrgueres à base de be-
rinjela e trigo até sucos com espinafre,
pimenta-rosa, polpa de trigo e mesmo o
achocolatado com cacau orgânico, leite
orgânico, melado, linhaça e mel. São mais
de 20 opções entre lanches, sucos e vita-
minas desenvolvidos sob o conceito da
culinária natural.

Segundo a nutricionista da Clínica
Suprema Silvia Antonovas de Araújo,
convidada para avaliar o cardárpio, as
combinações de lanches e sucos podem
ser consideradas boas opções para uma

já são apaixonados por esses vegetais e
querem dar um toque diferenciado ao
prato", diz o diretor Jorge da Conceição
Lopes. A casa estreou no nicho exótico
há três anos e já conta com 16 itens, entre
hortaliças e frutas. "A procura tem cresci-
do e há um grande potencial de expansão
desse mercado", afirma o diretor.

Já no segmento de flores comestíveis,
os produtos são oferecidos em embala-
gens de 25 gramas com quatro variações:
Amor-perfeito, Calêndula, Rosa Mini e
Nastúrcio. A Casa Santa Luzia vende as
flores comestíveis durante o ano todo.

O Empório Moema, loja no bairro
de mesmo nome na zona sul da capital
paulista, optou por alimentos naturais
e exóticos. Além dos tradicionais pães,
a loja mostra que também pode ser boa
opção para os vegetarianos ou mesmo pa-
ra quem está querendo uma dieta com

alimentação rápida e saudável. A expli-
cação é que a base deles inclui folhas
verdes, frutas, ervas frescas, hortaliças,
azeite virgem extra, linhaça, nozes, grãos
integrais, queijo de cabra, mussarela de
búfala e zattar, cuja composição inclui
tomilho - poderoso antioxidante - e ger-
gelim, rico em cálcio.

Para acompanhar o lanche, é possível
tomar o suco Energético, feito à base de
maçã, polpa de trigo, cenoura e salsinha;
o Guaraná Natural, com extrato de guara-
ná da Amazônia e polpa verde de acordo
com a preferência; Cinnamon, com leite
orgânico, açúcar mascavo orgânico e ca-
nela; ou Adeus Anemia, com uva, espina-
fre, melado e beterraba. Há ainda Super
Vitamina C, Groselha Natural, Pimenti-
nha, Achocolatado Natural.

AS CARNES -A criação de animais



silvestres, o abate e a venda de
carnes exóticas estão se tornan-
do um negócio lucrativo para
criadores, a natureza e a saúde
dos consumidores. O mercado
de comercialização de animais
como cateto, capivara e quei-
xada tem crescido muito nos
últimos cinco anos. Hoje, já são
200 criadores, mas apenas um
abatedor. O negócio deve ser
impulsionado pela Pró-Fauna
Assessoria e Comércio, empre-
sa que mantém uma fazenda
experimental de 66 hectares
em Iguape, no Vale do Ribeira
(SP), onde também fica o pri-
meiro matadouro e frigorífico
de animais silvestres do País
com registro no Ministério da
Agricultura.

A Inspeção Federal da Pró-
Fauna, autorizada recentemen-
te, permite a comercialização de
carnes exóticas em todo o Bra-
sil e no exterior. Nos nove anos
de funcionamento da empresa,
a venda das carnes só pôde ser
feita no Estado de São Paulo
por causa da Inspeção Estadu-
al. A Pró-Fauna mantém em
São Paulo a Empório Silvestre,
loja no bairro dos Jardins que
vende as carnes de capivara, queixada e
cateto além de distribuir carnes exóticas
de outros produtores.

Para o engenheiro agrônomo e dire-
tor da Pró-Fauna, Paulo Bezerra Silva
Neto, a criação de animais silvestres é a
melhor estratégia para a conservação do
meio ambiente. O especialista explica que
a pecuária do mato, como é conhecida,
só pode dar certo se o ambiente estiver
preservado para os animais se desenvol-
verem. "Para criar animais silvestres, não
há necessidade de mexer com a natureza;
já o boi precisa de pasto, que é área des-
matada", diz.

POTENCIAL DE MERCADO -
O Ibama incentiva os criadouros. Exis-
tem quatro categorias controladas pe-
lo Ibama: científico, conservacionista,
comercial da fauna silvestre brasileira

e comercial da fauna silvestre exótica.
Segundo a bióloga do Setor de Ecossis-
temas, Marli Penteado Carbonari, com
os criadouros é mais fácil instituir pro-
gramas de manejo da fauna e diminuir o
tráfico de animais silvestres. "Qualquer
retirada de animal da natureza tem de
ter autorização do Ibama", afirma.

O criador deve entregar ao ibama
relatórios periódicos sobre os animais e
muitos já têm até microchip. "É quase
impossível uma fazenda dessas ser usa-
da para caçadas, por exemplo", revela
a bióloga.

O Instituto de Economia Agrícola
(IEA), da Agência Paulista de Tecnologia
do Agronegócio (APTA) da Secretaria
da Agricultura e Abastecimento (SAA),
é uma instituição que, desde 1942, pes-
quisa, analisa, produz e divulga dados e
informações econômicas para atender às

necessidades da agricultura e
da sociedade em geral. Segun-
do o IEA, analistas interna-
cionais de mercado estimam
que, dentro em breve, o mer-
cado internacional de produtos
exóticos e fitoterápicos poderá
ser da ordem de US$ 80 a 100
bilhões.

Várias empresas familiares
brasileiras, vislumbrando esse
filão, decidiram iniciar a pro-
dução específica de exóticos
ou diferenciados para vendê-
los minimamente processados
em embalagens mais atrativas
e higiênicas, como as peque-
nas bandejas de isopor. Hoje,
de acordo com o engenheiro
agrônomo e gerente regional
da Tecnoseed para o Sudeste,
Carlos Alberto Martins Tava-
res, essas empresas fornecem
ao varejo, por meio das maio-
res redes de supermercados, ou
vendem diretamente aos con-
sumidores. A gaúcha Tecnoseed
importa e produz sementes e
oferece uma linha completa
nos segmentos de floricultura e
horticultura, realizando testes
e melhoramentos genéticos.

Na opinião do engenheiro
agrônomo, o mercado consumidor para
exóticos no Brasil é gigantesco e pode
acompanhar o desempenho do turismo,
que movimenta milhões de dólares to-
dos os anos. Além de São Paulo, o maior
centro consumidor brasileiro, as capi-
tais, especialmente as litorâneas, apre-
sentam forte tendência de crescimento
nesse segmento.
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