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Com preços em queda, os alimentos industrializados livres de agrotóxicos têm conquistado 
adeptos. Para alegria dos varejistas, a margem líquida mínima é de 30%. E, apesar de 
embrionário, o segmento tem alto potencial de crescimento no País. Saiba como explorá-lo.  
 
A mais forte tendência do mercado alimentício mundial, no momento, são os alimentos 
orgânicos. Só no Brasil, movimentam mais de US$ 250 milhões por ano. No mundo, a cifra 
chega a US$ 23 bilhões. Seu consumo não para de crescer. Em território nacional a evolução 
anual ultrapassa os 30%, conforme informações das indústrias. 
 
Os produtos in natura representam mais da metade desse mercado. Mas os industrializados já 
começam a ganhar espaço. De acordo com Damian Allain, diretor comercial da Jasmine 
Alimentos, seu consumo cresce acima de 15% ao ano. “Em 2009, apenas as vendas em 
volume da linha de orgânicos da empresa subiram mais de 40%. Hoje, a linha já representa 
6% do faturamento da companhia”, revela Damian Allain. 
 
Na Native, indústria processadora de orgânicos do País, a evolução das vendas foi ainda maior: 
54% de alta em relação a 2008. Esse bom desempenho, segundo Helio da Silva, gerente 
nacional de vendas é reflexo da preocupação das pessoas em levar uma vida mais saudável e 
contribuir para a preservação do meio ambiente. 
 
Mas é a redução dos preços que mais tem incentivado o consumidor a comprar orgânicos 
industrializados. Há poucos anos, os produtos chegavam a custar 200% mais do que os não 
orgânicos. Hoje, essa diferença varia de 15% a 50%. Só em alguns casos, dependendo da 
origem e do tipo de alimento, o valor chega a ser 100% superior. 
 
A queda nos preços, na opinião de Ivo Gramkow, presidente da BrasilBio (Associação de 
Produtores e Processadores de Orgânicos), está relacionada ao aumento da escala de produção 
dos agricultores certificados. “É possível perceber uma evolução na cadeia produtiva, porém 
ainda é preciso mais investimentos públicos e privados”, ressalta Gramkow. 
 
ESTRATÉGIA DO VAREJO 
 
Margens baixas, mas só no começo 
 
Para Sandra Caíres Saboia, gerente de orgânicos do GPA (Grupo Pão de Açúcar), potencial de 
consumo é o que não falta. Basta comparar o Brasil a outros países. Na Alemanha, por 
exemplo, o segmento já representa 40% de todo o alimento comprado pela população. “Isso 
também pode acontecer aqui, mas é necessário que o varejo, aliado à indústria, comece a agir 
para que os orgânicos não continuem como um mercado de nicho”, destaca Sandra, 
referindose ao consumo predominante das classes A e B. O GPA tenta fazer sua parte 
reduzindo as margens dos industrializados. 
 
Para Sandra, o público que não é consumidor assíduo do segmento, em especial o das classes 
C e D, não troca um azeite tradicional de R$ 5 por um orgânico de R$ 18, apesar de todos os 
seus benefícios. Mas quando percebe que os orgânicos estão apenas um pouco mais caros, 
tende a levá-los. “É o que fazemos para formar novos consumidores e aumentar o giro de 
mercadorias”, explica. 
 
Depois que a estratégia foi adotada, as lojas da rede Pão de Açúcar apresentaram resultados 
expressivos. Em 2007, por exemplo, o valor total das vendas chegou a R$ 4 milhões. No ano 
seguinte, a cifra subiu para R$ 9 milhões. E em 2009, alcançou R$ 15 milhões. “A expectativa 
para 2010 é de duplicar o montante”, revela Sandra. Juntas, as bandeiras do Grupo Pão de 
Açúcar tiveram um aumento de 70% no volume de vendas de orgânicos industrializados, só no 
ano passado. 
 



A mesma estratégia também deu certo nas duas lojas Hippo, de Florianópolis (SC). “No 
começo, trabalhamos com margem líquida reduzida, principalmente quando o produto era 
novo na gôndola. Formamos consumidores e aos poucos elevamos os preços. Hoje, a margem 
líquida de orgânicos industrializados varia de 25% a 30%, garantindo boa rentabilidade. E isso 
com aumento nas vendas de 29,5% em 2009”, conta Robson Sacheti, assessor comercial da 
rede. 
 
MAIS ESPAÇO NAS PRATELEIRAS 
 
Variedade é crescente 
 
Engana-se quem ainda pensa que os orgânicos industrializados se restringem a poucas 
variedades de grãos e cereais. Hoje, seja de marcas nacionais ou importadas, já é possível 
encontrar massas, molhos prontos, geléias, biscoitos, cafés, açúcares, conservas, lácteos, 
sucos, azeites, pães e muito mais. 
 
As indústrias não param de lançar novos produtos. Até as que nunca haviam se aventurado 
nesse mercado já estão com orgânicos na praça. É o caso da Borges, com seu Azeite de Oliva 
Extravirgem Ecológico; da Leão Júnior, que construiu uma fábrica verde para produzir Matte 
Leão Orgânico; e da Pepsico com seu Toddy Orgânico. Todos os produtos são certificados, 
feitos com matéria-prima 100% orgânica, e sua produção gera menor impacto ambiental. 
 
Com tamanha variedade, os alimentos estão ganhando mais espaço nas prateleiras. Nas lojas 
Hippo, o mix passou de 330 itens, em 2008, para 400, no ano passado. Os sucos prontos são 
os mais vendidos. Neste ano, o objetivo é incrementar o mix com queijos, requeijões e leite 
orgânicos. Segundo Sacheti, com mais produtos nas gôndolas o público passa mais tempo na 
seção. O consumidor eventual analisa os vários itens e, ao final, acaba levando um para 
experimentar. Já o consumidor frequente começa a ver a loja como referência em orgânicos e 
faz propaganda gratuita entre amigos e parentes. 
 
O Grupo Pão de Açúcar trabalha com um mix de 160 produtos, 20 deles com a marca própria 
Taeq. Os azeites, palmitos e açúcares são os campeões de venda. Para 2010, Sandra quer 
levar duas categorias, catchup e mostarda orgânicas, para as gôndolas dos supermercados. 
 
Sua meta é oferecer aos clientes variedades de produtos que os ajudem a compor refeições 
completas, para o café da manhã, almoço, lanche e jantar. “Quando o cliente compra uma 
massa orgânica, por exemplo, quer levar também um molho orgânico para acompanhar”, 
explica. 
 
Estimulado por preços mais baixos, informação e variedade de produtos, o consumo de 
orgânicos se estabelece em terreno fértil, capaz de boas colheitas. 
 
ORGÂNICOS: GARANTIA DE MAIS SAÚDE  
Pesquisas realizadas pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) mostram 
que os alimentos orgânicos apresentam maior concentração de cálcio, ferro, magnésio, 
fósforo, potássio, zinco e vitaminas essenciais para a manutenção da saúde. 
 
Os mesmos estudos apontam para benefícios como a prevenção do câncer, já que os alimentos 
orgânicos têm como característica um maior poder antioxidante em relação aos convencionais. 
Uma sopa feita com vegetais orgânicos, por exemplo, contém seis vezes mais ácido salicílico 
do que as sopas de vegetais não orgânicos. Esse componente é produzido naturalmente pelas 
plantas e funciona como protetor contra o estresse e uma série de doenças. 
 
A qualidade se deve ao cultivo sem fertilizantes, agrotóxicos, hormônios ou sementes 
geneticamente modificadas, e ao processo de industrialização sem conservantes, segundo 
André Balista, do departamento de marketing da Mãe Terra, indústria produtora de alimentos 
naturais e orgânicos. 
  
O que fazer para vender mais  



 
• Trabalhe apenas com produtos certificados. Isso confere maior credibilidade à sua loja. Na 
rede Pão de Açúcar, por exemplo, há plaquinhas sugerindo aos clientes que procurem o selo 
nas embalagens. 
 
• Na hora de expor os orgânicos industrializados, prefira montar uma gôndola só para eles, 
sinalizando com placas. Pode ser dentro da seção de mercearia. Também exponha alguns itens 
ao lado das versões tradicionais. No FLV, aloque grãos e cereais. 
 
• Ter orgânicos na seção de FLV estimula compras dos industrializados. Segundo Sandra 
Saboia, do Grupo Pão de Açúcar, o consumo dos produtos começa pelos itens de FLV. Se o 
cliente gosta, acaba também experimentando os industrializados 
 
• Promover degustações é importante. Isso ajuda a acabar com o mito de que orgânicos 
processados são menos saborosos do que as versões tradicionais. 
 
• Cursos de culinária, em parceria com fornecedores, podem estimular a compra regular de 
orgânicos. 
 
• Explorar os benefícios dos alimentos é a melhor forma de fazer o marketing da categoria. 
Nas lojas do Pão de Açúcar, lousas e faixas são utilizadas nas gôndolas com dados 
informativos sobre os produtos. Na seção de FLV, há uma placa com dez motivos para 
consumir orgânicos. 
 
• Vale a pena manter uma nutricionista na loja tirando dúvidas dos clientes. Como as pessoas 
estão mais preocupadas com a saúde, iniciativas como essas estimulam a compra. 
 
 
Fonte: Supermercado Moderno, mar. 2010. Disponível em <http://sm.com.br>. 
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