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A Usina São Francisco, localizada em Sertãozinho (SP) e dona da marca Native e a maior 
produtora brasileira de açúcar orgânico, aquele produzido sem agrotóxicos, intensifica os 
trabalhos de conquista de clientes por um caminho pouco usual: nas escolas. Depois de 
aumentar sua presença entre hotéis e restaurantes, a empresa vem passo a passo se 
"infiltrando" entre os estudantes do ensino fundamental, de olho na conquista do consumidor 
que tomará as decisões de compra daqui 10 ou 15 anos.  
 
"É um segmento altamente estratégico. O volume de vendas para escolas ainda é pequeno. 
Mas na escola você coloca o produto na merenda, chama a atenção das crianças sobre como o 
açúcar é produzido, destaca a responsabilidade social, ambiental e econômica, e não só as 
características do produto em si", explica Leontino Balbo Jr, diretor agrícola do grupo Balbo e 
diretor comercial da usina.  
 
Leontino não acha que exista uma resistência dos adultos aos orgânicos. Não é esse o motivo 
de trabalhar com as crianças. Ele entende que trabalhar com esse público ajuda a criar a 
cultura dos alimentos orgânicos, algo que ainda é incipiente no Brasil. Sua estratégia nas 
escolas também visa mostrar que esse tipo de açúcar não é um produto elitista, apesar do alto 
preço que chega nas gôndolas dos supermercados.  
 
"Para as escolas, oferecemos um produto praticamente ao mesmo preço do açúcar comum. 
Não há custos de embalagem e não há a margem do supermercado, que chega a operar com 
80% em cima do preço do açúcar orgânico que sai da usina", diz ele, que não só está entrando 
em licitações na rede pública como também começa a ser mais agressivo nas escolas 
particulares, oferecendo o produto nas cantinas.  
 
Embora não revele o percentual que as escolas hoje já representam em seu faturamento por 
considerar essa informação estratégica, o executivo diz que o importante é o potencial de 
crescimento diante do conhecimento que as pessoas passam a ter do conceito de um produto 
orgânico e o fato de a criança levar a informação para casa.  
 
Por enquanto, Santa Catarina é o único Estado que abriu licitação e usa açúcar da marca na 
merenda da rede pública de ensino. A compra é de cerca de 45 toneladas a cada dois meses, 
um volume pequeno se comparado com potenciais já analisados pela Native em outros Estados 
como o Rio Grande do Sul, de cerca de 600 toneladas em um ano. E São Paulo: "capacidade 
para milhares por ano", nas palavras de Leontino. Segundo ele, neste momento, todos os 
Estados estão sendo analisados pela empresa, mas não há expectativas de que licitações 
saiam neste ano por conta das eleições.  
 
"O único motivo de estarmos em Santa Catarina, já pelo terceiro ano, e não nos demais 
Estados, é justamente porque neste estado houve licitação para isso e nos outros ainda não". 
Por ser um segmento que considera fundamental estar presente, ele diz que a empresa vem 
sendo agressiva nos preços ofertados nas licitações para desbancar concorrentes, embora os 
valores não sejam revelados.  
 
O público infantil ainda é recente para a empresa. Há cerca de quatro anos, teve início o 
trabalho da Native com um programa de visitação da usina para que as crianças conhecessem 
a fabricação completa do açúcar. Hoje, não há praticamente mais horário disponível para 
visitas tamanha a demanda.  
 
A intensificação dos trabalhos com as crianças neste momento faz parte do planejamento 
estratégico da empresa. A Native está desenvolvendo achocolatado em caixinha. Também faz 
testes de produção de leite orgânico, que poderá chegar ao mercado no médio prazo.  
 
 
 



A Usina São Francisco produziu 35 mil toneladas na safra 2005/06. A marca Native já conta 
com quatro produtos no mercado: café, açúcar, suco e achocolatado em pó, distribuídos em 51 
países. Há pouco tempo, o grupo Balbo anunciou a entrada no segmento de álcool orgânico, 
matéria-prima para as indústrias cosmética, médica e de alimentos.  
 
Em cinco anos, a Native também pretende ter metade do seu faturamento no Brasil e metade 
no mercado internacional. Hoje, 85% correspondem às vendas no exterior e somente 15% são 
vendas nacionais. O equilíbrio é visto como fundamental principalmente pelas oscilações do 
câmbio. Na mais recente valorização do dólar, a empresa informa que perdeu competitividade 
internacional, passando a concorrer de forma mais estreita com produtores de açúcar de 
beterraba. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


