
Pioneiro no gênero, o Mercado
Municipal de Orgânicos de
Curitiba atrai pequenos
produtores e conquista
consumidores endinheirados

Um mercadão
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% natural
NICHOLAS VITAL, DE CURITIBA (PR)

Aprimeira vista, ele mais parece um shopping center. O
chão é brilhante, as lojas impecavelmente arrumadas e
seus consumidores possuem alto poder aquisitivo.
Porém, basta uma voltinha para notar que o local em

questão não vende roupas ou acessórios, mas sim verduras e
legumes. Construído ao custo de R$ 3,7 milhões e inaugurado
há poucos meses, o Mercado Municipal de Orgânicos de
Curitiba já se tornou ponto de encontro dos adeptos da ali-
mentação saudável na capital paranaense. Por lá passam mais

de 55 mil pessoas por semana, em
sua maioria das classes A e B,
todas ávidas por produtos natu-
rais livres de agrotóxicos.

Pioneiro no gênero no Brasil, o
mercadão conta com 20 bancas todas
ocupadas e uma infinidade de lan-
chonetes, mercearias e restaurantes
especializados. Mas a sua proposta
vai muito além da simples comer-
cialização de produtos. Graças a
parcerias firmadas com a Emater,
Senar, Senac e Sebrae, o local
conta com um moderno centro de
formação profissional para atender
não só os consumidores interessados
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no mundo dos orgânicos, mas tam-
bém lojistas e agricultores que quei-
ram aprender desde técnicas mais
modernas de cultivo a novas recei-
tas com ingredien-
tes naturais.

"Já existiam al-
gumas feiras de or-
gânicos na cidade,

mas faltava um ponto fixo ao qual o
consumidor pudesse ir a qualquer
hora", conta Luiz Gusi, diretor da
Secretaria Municipal de Abasteci-
mento de Curitiba e superintenden-
te do mercadão. "Mesmo com pouco
tempo de funcionamento, somos
referência entre os consumidores. O
número de clientes não para de cres-
cer, assim como os ganhos da maio-
ria dos lojistas", continua Gusi, reve-
lando que a meta é chegar aos 80 mil
visitantes por semana em dois anos.

O sucesso do mercadão é tanto que
vem fazendo a alegria até dos agri-
cultores especializados em orgânicos
da região, que ganharam um novo

TEM DE TUDO:
pirulitos orgânicos
fazem a alegria da

criançada, mas
existem milhares de

produtos à venda



balcão de vendas. Para se ter uma
idéia do impacto, nos primeiros meses
de funcionamento a demanda foi tão
maior que a oferta que causou a falta
momentânea de certos produtos.
Agora, com a situação normalizada,
os lojistas comemoram os resulta-
dos, em média 30% superiores aos
do período em que as feiras de rua
eram seus únicos pontos de venda.

"Antes vendíamos nossos produ-
tos somente nas feiras, mas isto não
era suficiente para o escoamento de
toda a nossa produção. No mercadão
as vendas acontecem todos os dias.
Por isso, podemos ofertar produtos
mais frescos e com preços mais com-
petitivos", afirma Osiel Wucher, dire-
tor da Coopaf, cooperativa que conta
com quatro estandes no mercadão,
duas para a venda de hortifrúti e
outras duas exclusivas para a comer-
cialização de produtos processados,
como farinha, arroz e feijão. "Nossas
vendas aumentaram 33% desde a
inauguração, mas ainda existe um
grande potencial de crescimento,
uma vez que este espaço foi inaugu-
rado há pouquíssimo tempo. Muita

gente ainda vai descobrir nosso mer-
cado", diz o executivo.

Outro que viu seu negócio decolar
após a abertura do mercadão foi o
empresário Antônio Rapetti, dono
da sofisticada mercearia Natural
Market. Distribuidor de produtos
orgânicos no Paraná e em Santa
Catarina, Rapetti vem utilizando
sua loja como um showroom para os
quase 700 produtos de seu portfólio.
Entre uma venda e outra, sempre

Já existiam feiras
de orgânicos em
Curitiba, mas faltava
um ponto fixo ao
qual o consumidor
pudesse ir a
qualquer hora"
LUIZ GUSI,
superintendente do mercadão

arruma um tempo para explicar os
benefícios dos orgânicos para a
saúde e dar dicas de preparo dos
alimentos. "Tento catequizar as pes-
soas", brinca, para depois falar sério:
"Nossos clientes são bem esclareci-
dos e sabem a diferença que faz uma
boa alimentação. Por isso, oferece-
mos uma farta variedade de produ-
tos, de doces a suplementos alimen-
tares, que atendem crianças, adul-
tos e idosos", completa •
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