


CADEIA COMPLETA: herbais crescem em meio às florestas (acima),
depois a erva é processada e enviada para a Europa e os Estados Unidos.

Segundo Katia Kobata (à dir.), o mercado interno não vale mais a pena

orgânico do planeta, com uma produ-
ção estimada em 300 toneladas e
expectativa de faturamento superior
a US$ l milhão em 2009.

"Os preços pagos pela erva con-
vencional na época não davam nem
para pagar as despesas dos herbais",
conta o empresário. "Para conseguir
um preço melhor, decidimos certifi-
car as áreas e partir para os orgâni-
cos, que têm um valor agregado
muito maior", continua ele, que hoje
conta com mais de 1,2 mil hectares
plantados no Paraná e vende seu
produto a US$ 6 o quilo, ante R$
1,30 geralmente pago pelo mate
convencional. Mesmo com um preço
bem mais alto que o da concorrência,
a Triunfo vem dobrando seu volume
de vendas ano a ano, desde 2004.

O fenômeno se deve principalmen-
te ao fato de 100% da produção ser

destinada à exportação. "O mercado
interno não vale mais a pena. A con-
corrência é muito grande e os preços
muito baixos", revela Katia Kobata,
responsável pela comercialização dos
produtos no Exterior. Hoje a empre-
sa envia seu mate para toda a Europa,
os Estados Unidos e o Canadá.
"Agora estamos em negociações com
os chineses, mas o problema é que
eles exigem volumes enormes e nós
não podemos atender."

Segundo a executiva, o mate brasi-
leiro é visto pelos estrangeiros como
o melhor do mundo, uma vez que não
é queimado como os produtos oriun-
dos da Argentina, principal concor-
rente no mercado externo. Toda a
secagem da Triunfo é realizada por
meio de calor indireto, o que torna a
erva menos amarga e ainda mantém
suas propriedades fitoterápicas, que

ajudam na prevenção de doenças
como o mal de Parkinson, diabete,
colesterol, reumatismo, entre outras.
Além disso, o mate ainda melhora a
circulação sangüínea e o funciona-
mento de órgãos vitais, como rins,
bexiga, fígado e intestino.

Reconhecido como grande forne-
cedor mundial, Gadens agora quer
agregar ainda mais valor aos seus
produtos. Por isso, decidiu lançar
uma linha própria de chás já emba-
lados e prontos para o consumo. No
mercado há pouco tempo, o filão
ainda representa menos de 1% do
faturamento da empresa, mas vem
despertando o interesse dos consu-
midores estrangeiros. "Os norte-
americanos não se importam com o
preço cobrado. Eles querem e
pagam caro pela qualidade", com-
pleta o empresário. •

algo que não tivesse qualquer tipo de substân-
cia química e que não agredisse a pele, optei

por desenvolver uma linha de cosméticos a
partir da erva", afirma Denise Vieira de
Souza, dona da Mate Therapy, que conta com
uma linha de dez produtos entre sprays,
loções corporais, sabonetes e cremes.

No entanto, diferentemente da Triunfo, a
Mate Therapy não tem fazendas e nem
sequer um pé de mate. Como consome um
volume relativamente baixo da erva, a empre-
sa compra apenas o extrato concentrado
junto aos laboratórios da região.

62 DINHEIRO RURAL/056-JUNHO/2009

Text Box
VITAL, Nicholas. O verdadeiro rei do mate. Dinheiro Rural, São Paulo, ano 6, n. 56, p. 60-62, jun. 2009. 




