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De carona na crescente preocupação com hábitos mais saudáveis, o consumo de alimentos 
orgânicos se expande no País, movimentando, segundo estimativas de especialistas, cerca de 
R$ 250 milhões por ano. Frutas, hortaliças, grãos, doces e massas são alguns dos produtos 
que, mesmo mais caros do que os convencionais, ganham cada vez mais espaço na mesa dos 
brasileiros, em sua maioria famílias das classes A e B. No entanto, gargalos relacionados à 
logística e burocracia para a certificação inviabilizam um ganho de escala que aumente a 
demanda e barateie a produção.  
 
Embora seja uma potência global em agronegócios, com cerca de 62 milhões de hectares em 
áreas cultivadas, o Brasil ainda engatinha na produção de orgânicos o que, significa que o 
espaço para crescer é enorme. Principal mercado consumidor mundial, os Estados Unidos 
movimentaram US$ 26 bilhões no ano passado. Europa e Japão, outras potências do setor, 
também faturaram em patamar similar. Por aqui, as cifras ainda não se aproximam das 
observadas no exterior, mas o consumo vem crescendo.  
 
A julgar o pouco tempo de existência da legislação que normatiza a atividade no País a 
chamada Lei dos Orgânicos foi regulamentada em dezembro de 2007, a cadeia produtiva 
brasileira caminha no rumo certo. Segundo estimativas, do Projeto OrganicsNet/SNA, iniciativa 
da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin) e o Sebrae, que presta 
consultoria a médios e pequenos empreendedores, as vendas devem chegar a US$ 3 bilhões 
em 2010, congregando cerca de 900 mil hectares de área cultivada certificada e 
aproximadamente 19 mil produtores.  
 
“O mercado é relativamente novo, mas muito promissor. Não há números oficiais, mas estima-
se que o consumo de orgânicos cresça 30% ao ano. Para se ter uma ideia, um grande varejista 
faturou R$ 40 milhões com a venda de produtos desse nicho no ano passado. Este ano, projeta 
chegar a R$ 50 milhões. Mas é preciso criar um canal de distribuição mais eficiente”, diz Sylvia 
Wachsner, coordenadora do OrganicsNet/SNA. O varejista cujo nome Wachsner não quis 
confirmar é, provavelmente, o Pão de Açucar, que tem uma ampla oferta de produtos 
orgânicos.  
 
Distribuição é um tema relevante para o setor. Hoje, não são muitas as marcas que 
conseguem chegar com força ao varejo. Segundo Ivo Gramkow, sócio da Via Pax Bio e vice-
presidente da Associação dos Produtores e Processadores de Orgânicos do Brasil (Brasil Bio), o 
desenvolvimento do mercado passa pelas grandes redes de varejo. “Vendas em 
supermercados são vitais para a expansão. Não é possível ter competitividade comercializando 
apenas para lojas especializadas. É preciso vender em larga escala”, defende.  
 
Custos 
 
Escala é a palavra chave para o desenvolvimento do mercado de orgânicos. Em paralelo ao 
aumento da área de plantio e ao consumo de produtos dessa natureza, os custos para levá-los 
ao consumidor final são crescentes. Gastos com plantio, que exigem cuidados especiais por 
conta das certificações, bem como em logística de distribuição, transporte e comercialização, 
são barreiras que impedem a inserção de novos empreendedores.  
 
“Em comparação com produtos convencionais, a produção acontece em escala infinitamente 
inferior, o que encarece toda a cadeia logística. Ao mesmo tempo, os gastos com o plantio, 
que preveem o uso de técnicas específicas, também são elevados. Além disso, por não usar 
aditivos químicos, deve-se levar em conta que os orgânicos têm um ciclo de vida menor”, 
explica Gramkow.  
 
Em consequência, o preço dos produtos orgânicos nas prateleiras é superior ao dos 
convencionais, o que limita o público consumidor. “Para ter uma atividade lucrativa, é 
impossível não repassar os custos de produção. Mas é viável chegar a um equilíbrio: na 



Europa, os preços de produtos orgânicos e convencionais já são similares. Deve-se gerar 
ganho de escala e, por isso, é preciso incentivar pesquisas para o desenvolvimento de novas 
técnicas de plantio, bem como criação de adubos e herbicidas orgânicos mais eficientes”, 
acredita Silvya.  
 
A obtenção das certificações também não é uma barreira fácil de ser transposta – o que afasta 
muitos pequenos produtores. Semana passada, o governo federal definiu normas técnicas para 
a produção, processamento, armazenamento, transporte, controle e certificação de orgânicos. 
Pelas novas regras, apenas produtos extraídos ou coletados em ecossistemas nativos ou 
modificados, em processos nos quais a manutenção da sustentabilidade não depende de uso 
sistemático de insumos externos, serão certificados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, 
a conservação dos recursos naturais e da diversidade biológica também serão exigidos do 
produtor.  
 
Portanto, a certificação será mais difícil. Para Silvya, a saída, principalmente para os pequenos 
empreendedores, é buscar parcerias. “A criação de cooperativas é uma boa alternativa, pois 
barateia os custos”, diz.  
 
Criada em 1989, o Sítio do Moinho iniciou as atividades com a venda de hortaliças cultivadas 
em um sítio de 500 mil m² em Itaipava (RJ), dos quais seis hectares são de área de plantio – 
há ainda uma panificadora e uma pequena fábrica para processamento e embalagem. Hoje, a 
empresa possui mais de 400 produtos certificados, entre verduras, legumes, molhos, pães e 
bolos. O grande salto, no entanto, se deu a partir de 1997, quando o Sítio do Moinho ampliou 
a distribuição para redes de supermercados.  
 
“Fomos a primeira empresa no mercado fluminense a fazer isso. A parceria nos deu 
visibilidade, tornando-se uma grande vitrine para a marca. Em 2005, no entanto, preferimos 
retomar o contato mais próximo com os clientes e fomos buscar outros canais de venda. Hoje, 
temos uma loja e vendemos pela internet”, diz Angela Thompson, sócia do Sítio do Moinho.  
 
Hortaliças 
 
Segundo Angela, praticamente todos os produtos são feitos, processados e embalados no sítio 
da empresa. Os principais clientes são restaurantes, pessoas físicas e lojas especializadas. 
“Embora comercializemos nossos produtos em outros estados, o Rio é nosso principal 
mercado. Em maio, por exemplo, o atendimento a domicílios, pela internet, representou 60% 
do faturamento. Temos mais de 4 mil clientes cadastrados. As hortaliças são os produtos mais 
vendidos, seguido por grãos e cereais”, revela.  
 
Quem não teve a mesma sorte com a crise foi a Via Pax Bio. Localizada em Joinville (SC), a 
empresa sentiu os efeitos este ano. “O final de 2008 foi até positivo. Enquanto nossa receita 
cresceu cinco vezes no ano passado, este ano, a julgar o desempenho até aqui, devemos ficar 
empatados”, diz Ivo Gramkow.  
 
Atualmente, o principal mercado da Via Pax Bio é São Paulo, seguido pelos estados da região 
Sul. “Também estamos nos preparando para iniciar a exportação. Participamos de feiras 
internacionais e vemos que nossos produtos se encaixam no perfil procurado no exterior: 
orgânicos feitos a partir de frutas ou outros artigos típicos. É difícil ter competitividade com 
hortaliças, legumes e verduras, por exemplo”, avalia.  
 
A Via Pax Bio comercializa 50 produtos orgânicos, produzidos com matéria prima comprada em 
diversos produtores espalhados pelo País. O início, no entanto, foi com a venda de frutas, 
verduras e legumes colhidas em uma plantação própria. Para crescer, revela Gramkow, a 
empresa teve que partir para o processamento.  
 
“Queríamos ganhar mercado. Não dava mais para vender apenas em feiras de rua, como 
fazíamos inicialmente. Hoje distribuímos os produtos para lojas especializadas, mas o plano é 
chegar às grandes redes varejistas. Já temos parceria com o Pão de Açúcar, mas queremos 
novos parceiros”, revela.  



 
Fundada há 18 anos, a Cultivar Brasil, que produz bolos, biscoitos e brownies, entre outros 
produtos, foi criada a partir da filosofia de desenvolver alimentos saudáveis. Há apenas seis 
anos, no entanto, passou a utilizar matéria prima orgânica. “Os biscoitos industrializados são 
muito energéticos, pouco nutritivos e lotados de aditivos químicos. Nossa fórmula de sucesso é 
a fabricação de produtos totalmente contrários a essa regra”, diz Jucenei Batista, proprietária 
da Cultivar Brasil. 
 

 
 

 
 

Biodiversidade é vantagem brasileira  
 
Apesar das exportações brasileiras de orgânicos terem alcançado a marca recorde de US$ 
12,398 milhões em 2008, alta de 3,7% sobre 2007, o setor não escapou dos efeitos da crise 
financeira no final do ano passado. Desde setembro, as vendas caíram drasticamente. O pior 



resultado aconteceu em dezembro, quando a retração chegou a 62,9%. Os dados são do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  
 
No ano passado, os principais produtos da pauta de exportação foram soja e derivados, com 
63% do total da carga exportada, seguido por açúcar de cana bruto (6,83%), cacau e 
derivados (4,8%), mangas frescas ou refrigeradas (3,8%) e café não torrado (3,75%). 
Holanda (32,1%), Suécia (17,8%), Estados Unidos (11,8%), Reino Unido (8%) e França 
(6,8%) lideraram a demanda por orgânicos brasileiros.  
 
Apesar da queda, especialistas veem as exportações com otimismo. Segundo Ming Liu, 
coordenador executivo do Projeto Organics Brasil, que promove os orgânicos brasileiros no 
exterior, o produto brasileiro tem boa penetração no mercado internacional. A biodiversidade 
brasileira é uma vantagem competitiva. “Os produtos industrializados feitos a partir de frutas 
típicas têm grande aceitação. Projetamos uma expansão de 20% nas exportações dos 
associados este ano. Ainda assim, há gargalos que devem ser superados, como logística de 
distribuição e a certificação dos produtos”, diz.  
 
A Triunfo, que produz erva mate, tem 100% de sua receita proveniente de exportações. 
“Produzimos cerca de 300 toneladas de erva mate anualmente. Os principais mercados são 
Europa e Estados Unidos”, diz Kátia Koboata, gerente de Distribuição da Triunfo. Segundo a 
executiva, a crise afetou as vendas. “Não paralisamos a produção, mas a queda foi grande. 
Vamos aproveitar 2009 para acertar a casa, investir em maquinário e pessoal. Projeto uma 
recuperação a partir do segundo semestre”, acredita.  
 
A cachaçaria paranaense Porto Morretes também aposta em exportações. “Hoje, 20% da 
produção é exportada para o Canadá. Estamos definindo os últimos detalhes para entrar no 
mercado norte-americano. Nossa meta é de ter 70% do faturamento oriundo de vendas para o 
exterior em curto prazo”, afirma Fulgêncio Torres, sócio da Porto Morretes. Segundo o 
empresário, manter e obter todos os certificados internacionais são as principais barreiras da 
exportação. “Custa caro e complicado, pois cada país tem sua legislação”, diz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


