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Editorial

Miguel Ferrari Stella
Diretor da Ferrari Stella Comunicação

Perspectivas de grande crescimento

Prospects of a major growth

Desde que iniciamos nosso trabalho com orgânicos, em 2003,
muita coisa mudou no mundo dos orgânicos. Mas, a maior
mudança virá agora, em 2015, 2016 e anos futuros, motivada
por grandes eventos, como as Olimpíadas, e, principalmente, pela
maior conscientização do consumidor da importância de uma
alimentação saudável para a conquista da qualidade de vida.
Hoje já vemos o segmento Verde avançando, conquistando
consumidores e ganhando mercado, novos desafios existem, mas
com a persistência e principalmente a competência de produtores,
fabricantes e da equipe da Ferrari Stella Comunicação vamos
consolidar este segmento no Brasil.
Temos uma legião de empresários e agricultores que acredita nesse
mercado e trabalha incessantemente para o seu crescimento.
Nosso trabalho sempre buscou desenvolver todo o segmento, ao
invés de uma empresas isolada, como a criação da 1ª Semana
Nacional de Produtos Orgânicos em Supermercados, hoje já na
10ª edição, que nasceu em projeto da Ferrari Stella, em 2004,
realizado com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras),
que tinha a parceria do Ministério do Meio Ambiente. O trabalho
que a Ferrari Stella Comunicação realiza para desenvolver este
mercado é incessante.
Em dois anos levamos dezenas de empresas e produtores, realizar
Negócios e apresentar seus produtos nas principais feiras de
varejo do pais. Informar, orientar e introduzir novos fornecedores
do segmento verde, no varejo brasileiro, é a nossa missão, por
isso nos orgulhamos em apresentar a edição 2014 do Catálogo
Nacional de Produtos Orgânicos Naturais e Sustentáveis.

Since we began our work with organic , in 2003 , Ample
has changed in the world of organics. But the biggest change
will come now , in 2015 , 2016 and future years , driven by
major events, like the Olympics , and mainly by increased
awareness consumers of the importance of healthy eating for
achievement of quality of life .
Today we already see the Green segment advancing , conquering
consumers and gaining market share , new challenges exist, but
with persistence and especially the expertise of producers,
manufacturers and the Stella Communication Ferrari team we
consolidate this segment in Brazil .
We have a legion of entrepreneurs and farmers who believe
that market and is constantly working for its growth.
Our work has always sought to develop the entire segment,
rather an isolated companies , such as the creation of the 1st
National Week Organic Products in Supermarkets today have
the 10th edition, who was born in Ferrari Stella project in 2004,
performed with the Brazilian Association of Supermarkets (
ABRAS ) that the partnership had the Ministry of Environment.
The work that Ferrari Stella Communication done to develop
this market is relentless.
In two years we took dozens of companies and producers make
Business and present your products in major retail trade
the parents. Inform, guide and introduce new providers
green segment in the Brazilian retail, is our mission , so we
proud to present the 2014 edition of the National Catalogue of
Sustainable Natural and Organic Products.
Good Reading

Boa leitura.
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Orgânicos: uma relação
de confiança na marca,
no varejo e na preferência
do consumidor
Organic products: a relationship of trust in the
brand, retail market and consumer’s preference

Empresas pioneiras no segmento superaram
barreiras no ponto de vendas, expandiram a
distribuição, apostaram em novos produtos e
fizeram da inovação um impulso para manter o
mercado aquecido nos últimos anos
Pioneer companies in the sector have overcome obstacles
in points of sale, expanded distribution, bet in new products
and turned innovation into their drive to maintain the
market in the high over the last years
Por/By Luciana Martins
Reginaldo Morikawa Diretor
Superintendente da Korin Agropecuária.

C

onfiança é a palavra que melhor define a expansão
constante do mercado de orgânicos no Brasil
na opinião do diretor superintendente da Korin
Agropecuária, Reginaldo Morikawa. É a ela que ele atribui
o sucesso da empresa pioneira no segmento no Brasil e que
soube durante duas décadas conquistar espaço nas gôndolas,
na mesa do consumidor, nos foods service, distribuir seus
produtos em diversas regiões do país e manter um crescimento
sustentável de vendas entre 15% e 25% nos últimos anos.
Morikawa conta que esse nível de credibilidade não surgiu
de uma hora para outra. “Todos os varejistas parceiros de
alguma forma tiveram que confiar na palavra da Korin. E isso

6 - 2014 Junho
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Agropecuária’s
managing director

r ust is the word that better defines the constant
expansion of the market of organic products in Brazil,
according to the opinion of Korin Agropecuária’s
managing director Reginaldo Morikawa. He ascribes the
success of this pioneer company of the sector in Brazil to
trust; Korin Agropecuária was able, along two decades, to
conquer space in the shelves, at consumer’s tables, and in
food services, and to distribute their products to the different
regions of the country. Furthermore, the company managed
to maintain a sustainable sales growth rate of 15% to 25%
over the last years.
Morikawa says that such level of trustworthiness did not spring

aconteceu porque houve reciprocidade
da nossa gente em dizer a eles: eu
garanto que vou oferecer um grande
produto, e espero que você nos ajude
a quebrar determinadas regras que o
varejo impõe.”
Uma das experiências que marcaram
esta relação de confiança, segundo
Morikawa, foi a de junto com o
varejo tratar o produto orgânico com
suas peculiaridades, não como um
produto commoditie, e mostrar ao

www.ferraristella.com.br
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up from nowhere. “All retail partners
somehow had to trust on Korin’s word.
However, all that trust arose only
because there was reciprocity on our
side in telling them: I assure you I am
offering a great product, and I hope you
help us to break certain rules imposed
by the retail market.”
One of the experiences that have
strengthened such trust relationship,
according to Morikawa, was the joint
decision to treat organic products
2014 Junho -
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consumidor os benefícios de levar para sua família um
alimento saudável, seguro, que preserva a saúde humana,
o bem-estar animal e o meio ambiente. “Um dos grandes
desafios é a ruptura de produtos. No varejo este é um
assunto de extrema delicadeza porque você não pode
deixar faltar aquele produto que o consumidor foi buscar.
Mas o dia que você não tem o produto por uma questão
de ter poucos fornecedores, algum tipo de dificuldade - já
que os produtos não usam agrotóxicos, adubos químicos,
defensivos e antibióticos - você também tem de entender
essa condição como uma parceria com o fornecedor e o
varejo tem feito isso”, conta Morikawa.
Ele relata que certa vez presenciou no ponto de venda
a reciprocidade do varejista com a sua marca. “Eu vi a
gôndola vazia e o colaborador da seção explicando para
o consumidor que se a Korin não entregou o produto era
para manter a confiança de que ela não iria usar aditivos
na produção e que dentro de um ou dois dias ele poderia
voltar que o produto estaria lá. Essa relação de confiança
entre o varejo e o fornecedor de orgânicos é fundamental”.
Nem só da confiança vive a Korin. A companhia
diversifica produtos, amplia canais de distribuição para
impulsionar suas vendas, que neste ano deve chegar a
R$ 95 milhões. “Nosso consumidor comprava um frango
Korin no supermercado para preparar em casa, mas
quando ia comer fora do lar ele era obrigado a comer o que
o mercado tradicional oferecia, sem diversificação. Foi
a partir desta demanda que percebemos a oportunidade
de explorar esse nicho de mercado. Deu certo e estamos
crescendo ano após anos no ramo de restaurantes”, conta
o executivo.
A marca comercializa 600 toneladas de frango e 1,8
milhão de ovos por mês, e tem em seu portfólio produtos
orgânicos e naturais como frutas, legumes, verduras, café,
mel, arroz, sopas prontas e carne bovina. E agora aposta
em um novo produto. A Korin anunciou em maio a venda
de seu primeiro lote de novilha orgânica para uma rede de
supermercados.
A companhia também se mantém no mercado como
primeira e única empresa brasileira a produzir frangos
e ovos sem uso de antibióticos em escala industrial. É
também pioneira na produção de frango orgânico – criado
sem ingredientes de origem animal. São galinhas que
botam ovos nos ninhos e são criadas livres nos galpões,
diferentemente dos confinamentos comuns às produções
convencionais.
8 - 2014 Junho

according to their peculiarities, not just like an ordinary
commodity. Additionally, they also decided to show consumers
the benefits of taking home a healthy and safe product,
one which respects human health, animal welfare and the
environment. “One of our greatest challenges is running out of
stock. In the retail market this is a very delicate issue, because
one can not afford lacking an item consumers went looking
for. However, when you miss a product because you have few
suppliers, or due to any kind of difficulty – something that
may happen, since organic products do not employ chemical
fertilizers, pesticides, and antibiotics in their production – you
also have to understand such circumstances in the context of
a partnership with the supplier, and the retail market has been
doing just so”, states Morikawa.
He recalls once witnessing the reciprocity between the
retailer and their brand at a point of sale. “I saw an empty
shelf, and the section staff explaining to the consumer that
if Korin had not delivered the product, it did so to keep the
confidence it would not be going to employ additives in their
production. He said the consumer could come back within
one or two days that the products would be there. Such
trusting relationship between retailers and the supplier of
organic products is of fundamental importance“.
However, Korin does not hang on trust alone. In order to
boost sales, which may reach US$ 43 million this year, the
company also diversifies their line of products and expands
distribution channels. “Our consumer used to buy a Korin
chicken in the supermarket to prepare it at home, but when
he was eating out, had to put up with what the traditional
market offered him, with no diversification. Based on such
demand, we realized the opportunity to explore this market
niche. It worked out, and we are growing year after year in
the restaurant sector”, says the CEO.
The brand sells 600 tons of chicken and 1.8 million eggs
per month, and also offers an array of natural and organic
products, such as fruits, vegetables, coffee, honey, rice,
dehydrated soups and beef. It now bets on a new product.
Korin has announced in May selling the first batch of heifers
for a supermarket chain.
Korin also stands out in the market as the first and only
Brazilian company to produce chicken and eggs without
employing antibiotics at an industrial scale. It is also
pioneer in raising organic chicken without employing animal
ingredients in their feed. Furthermore, their hens lay eggs in
nests, and range free in the barns, differently from the usual
confinement of conventional production systems.
www.ferraristella.com.br
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Jasmine: presente em todas as fases
Outra prova da constante evolução deste mercado e
das oportunidades de negócios que ele oferece vem da
experiência da empresa paranaense Jasmine, que está no
mercado nacional há mais de 20 anos e com forte presença
em países da América Latina. “O mercado de orgânicos no
Brasil, comparado ao mercado internacional, ainda está em
fase de consolidação, mas a Jasmine continua apostando em
produtos saudáveis e temos hoje um portfólio de produtos
bastante robusto. E se estamos crescendo é porque há grande
interesse do varejo e do consumidor nesse segmento, que
começou com pequenos e médios produtores e vem crescendo
muito por aqui e se destacando não só em produtos lácteos,
mas também em carnes”, afirma o diretor de mercado da
Jasmine, Damian Allain.
Com o lema, do início ao fim, a Jasmine inovou sua linha de
produtos naturais e somente nos primeiros cinco meses deste
ano, já levou ao ponto de venda 29 lançamentos (SKUs)
em categorias voltadas ao público infantil, de alimentos
funcionais e de complementos alimentares. “O mercado de
alimentação está muito aquecido e a gente vem crescendo
acima do mercado, independentemente da categoria, porque
o consumidor está pedindo mais novidades. Nossa linha de
produtos hoje está presente ‘do inicio ao fim’. Do início ao
fim do prato, do início ao fim do dia, do início ao fim da vida.
Em todos os momentos do dia a dia do consumidor”, diz a
Damian Allain
Diretor de mercado
da Jasmine
Jasmine’s market
director
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gerente de marketing da Jasmine, Viviana Moreira Teran.
A expansão de vendas para todas as regiões do país também é
notável, os produtos Jasmine estão em aproximadamente 25 mil
pontos de vendas. “Nosso primeiro contato com o consumidor
começou nos empórios e nas lojas de produtos naturais, que
foi onde praticamente nascemos, mas hoje temos uma entrada
bastante grande nos supermercados, tanto nas grandes redes,
quanto nos pequenos e médios que querem atender o seu
cliente de uma forma mais próxima e se diferenciar dos demais
formatos, oferecendo mais informações, produtos saudáveis e
de primeira linha”, explica Viviana.
Com forte presença no eixo Rio – São Paulo – Minas a empresa
investiu no ano passado na construção de duas unidades de
produção em São Paulo, um Centro de Distribuição, e hoje
conta com 45 distribuidores no Brasil. No Norte, em estados
como Acre, Rondônia e Amazonas a empresa já leva os
produtos aos pontos de vendas há cerca de 15 anos.
Quanto às projeções de vendas, a companhia calcula um
crescimento de 35% em 2014. “Crescemos 37% já no
primeiro trimestre e este resultado está alinhado com nossa
meta de ultrapassar R$ 150 milhões de reais neste ano”, diz
Damian Allain.
Com olhar no mercado interno a empresa acompanha também
o comportamento do consumidor no cenário mundial. “O
mercado lá fora dita tendências, traz tecnologias, lança novos
ingredientes e o Brasil vem acompanhando e tem bastante
espaço para crescer. Com certeza é um mercado bastante
promissor”, afirma Viviana.
www.ferraristella.com.br

Jasmine: present in all phases
Another proof of the constant evolution of this sector, and
of the opportunities it offers, comes from the experience of
Jasmine, a company based on Paraná state which is in the
national market for more than 20 years, also with a strong
presence in Latin American countries. “The market of
organic products in Brazil is in a consolidation phase yet,
when compared to the international one, but Jasmine keeps
betting on healthy products, and we now have a quite robust
portfolio. Moreover, we are growing only because there is
great interest from the retailer market and consumers in this
sector, which has started with small and medium producers
and has been growing a lot around here and standing out not
only regarding dairy products, but also meat ones”, states
Jasmine’s market director Damian Allain.
With the motto ‘from the beginning to the end’, Jasmine has
innovated on their line of natural products, and has already
taken 29 new SKUs to points of sale in the first five months
of this year alone, in categories ranging from functional
foods and food supplements to products aimed at children.
“The food market is quite warm, and we are growing above
market average, independently of the category, because the
consumer is asking for more novelties. Our line of products
is now available ‘from the beginning to the end’. From the
beginning to the end of a meal, from the beginning to the
end of the day, from the beginning to the end of life. At every
www.espacoorganicoenatural.com.br

moment of the everyday life of the consumers”, says Jasmine’s
marketing manager Viviana Moreira Teran.
The expansion of sales to all regions of the country is also
noteworthy; Jasmine’s products are now found in approximately
25 thousand points of sale. “Our first contact with consumers
started in specialized emporia and in shops of natural products,
which was basically where we were born. However, we now
have a strong presence in supermarkets, not only in the large
chains, but also in the small and medium ones, which wish to
serve their customers in a closer way, and set apart from the
other types, offering more information, and healthy and leading
products”, Viviana explains.
With a strong presence on the axis Rio-São Paulo-Minas (three
of the largest consumer markets in Brazil), the company has
invested in two production units at São Paulo, a distribution
center, and currently counts 45 distributors in Brazil. In the
north of the country, at states such as Acre, Rondônia and
Amazonas, the company has been taking their products to
points of sale for 15 years already.
Concerning sales projections, the company estimates a 35%
growth in 2014. “We have grown 37% in the first quarter,
and such result is in line with our target of exceeding US$ 67
million in sales this year”, says Damian Allain.
With an eye on the internal market, the company also follows
consumer behavior around the world. “The market out there
dictates trends, brings technologies, and launches new ingredients,
and Brazil has been keeping up to date and has a lot of space to
grow. It certainly is a very promising market”, states Viviana.

Viviana M. Teran
Gerente de Marketing da Jasmine
2014 Junho -
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Esporte + saúde = alimentos
orgânicos e sustentáveis

ondon 2012 Olympic Games have shown that a wellplanned and creative purchasing policy can significantly
improve the sustainability performance, stimulate innovation
and also have a demonstration effect to a global audience.
Londres presented us with “the greenest Games in history”
and left a challenge for the Rio 2016 Olympic and Paralympic
Games to match or outperform such achievement.
We all know that feeding is an important part of each and
every major event, and the organizers of Rio 2016 Olympic
Games have already expressed their strong commitment to
the sustainability of the food that athletes, authorities and
even spectators will consume during the Olympic Games.
The Rio de Janeiro 2016 Candidature File explicitly states
that: “Specific measures will be included such as minimized
packaging materials, compostable packaging, organic and
ethical food, eco-efficient electronic equipment, biological
cleaning products and furniture, fixtures and equipment with
www.ferraristella.com.br
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Todos os atletas das Olímpiadas vão consumir produtos orgânicos,
além de milhares de turistas brasileiros e internacionais. A proposta
é o Brasil ter uma Olímpiada Verde, assim como foi a de Londres.
Portanto, a tendência é a alimentação orgânica e sustentável ser
o grande foco até 2016 e as oportunidades para quem já atua
neste mercado ou para quem quer atuar são muito boas
All Olympic Games athletes are going to consume organic products, as will
the thousands of national and foreign tourists. The suggestion is for Brazil
to have Green Olympic Games, as the London Olympics were. Thus, the
trend is for sustainable and organic feeding to be the major focus until
2016 and the opportunities for those already operating in this market, or
who want to, are very good

A
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The National Catalog of Sustainable, Natural and Organic
Products was the basis for our job.
Nayara Montandon

dos materiais de embalagem, a
utilização de materiais de embalagem
biodegradáveis, o uso de alimentos
orgânicos, equipamentos eletrônicos
sustentáveis, produtos de limpeza e
mobiliário biológicos, instalações
e equipamentos que poderão ser
utilizados após os jogos”.
Com suporte de entidades nacionais e
internacionais está sendo trabalhada
toda uma proposta que contempla a
Visão de Alimentação Sustentável para
as Olimpíadas do Rio em 2016. Uma
das entidades envolvidas é o Sebrae
– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas. Por meio de um
Termo de Cooperação com o Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016 -, a entidade
indicará micro e pequenas empresas
para serem fornecedores de alimentos
orgânicos para os jogos em diferentes
setores (são de 550 itens demandados
de móveis a alimentos). “Vamos dar
suporte técnico às micro e pequenas
empresas para que elas possam atender
a essa demanda, sempre levando em
conta os indicadores de sustentabilidade
e as certificações”, explica a analista
técnica do Projeto Sebrae no Pódio,
Nayara Montandon.
Ela explica que o Sebrae já
começou o trabalho de mobilização das
empresas que podem ser fornecedoras.
“Nosso trabalho teve como base o
Catálogo Nacional de Produtos
Orgânicos, Naturais e Sustentáveis.
Ajudou muito ter as informações mais
importantes sobre as empresas em um
só local. Assim conseguimos identificar
e mapear os fornecedores e a partir
daí verificar com cada um a oferta
disponível de alimentos e estruturar o
trabalho que vamos desenvolver em
parceria com o Comitê Organizador até
as Olimpíadas”, explica Nayara.

Sport + health = sustainable and organic food

s Olimpíadas de Londres, em 2012, demonstraram
que uma política de compra criativa e bem
planejada de alimentos orgânicos e sustentáveis
pode resultar em melhorias significativas no desempenho
da sustentabilidade, estimular inovações e ainda funcionar
como efeito demonstrativo para plateias globais. Londres
apresentou os “jogos mais verdes da história” e deixou um
desafio para Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no
Rio de Janeiro de igualar ou superar esse desempenho.
Sabemos que a alimentação é uma parte importante de todo
e qualquer grande evento e os organizadores das Olimpíadas
de 2016 no Rio de Janeiro já manifestaram seu forte
compromisso quanto à sustentabilidade dos alimentos que
os atletas, as autoridades e até os espectadores irão consumir
durante as Olímpiadas.
O dossiê da Candidatura Rio de Janeiro 2016 diz claramente
que: “Medidas específicas serão incluídas, como a redução

‘

‘

Nosso trabalho teve como base o Catálogo Nacional de
Produtos Orgânicos, Naturais e Sustentáveis.
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a secondary use post-Games”
With the support from national and
international institutions, a proposal
which considers a vision of sustainable
feeding for the Rio 2016 Olympic
Games (Rio Food Vision) is being
worked out. One such organization is
Sebrae – Brazilian Micro and Small
Business Support Service. Through a
Cooperation Agreement with the Rio
2016 Olympic and Paralympic Games
Organizing Committee, the institution
will point micro and small companies
as suppliers of organic products for
the Games in different areas (over 550
items are required, from furniture to
food). “We are going to offer technical
support to the micro and small
companies, so that they can meet such
demand, always taking sustainability
indicators and certifications into

Nayara Montandon analista técnica do Projeto
Sebrae no Pódio
Nayara Montandon, technical analyst from the
Sebrae at the Podium project
2014 Junho -
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Grape growers in the Serra Gaucha, most vitivinícula region of
Brazil, preparing for the demand of beverages like wine and
grape juice in the Olympics

Ao todo, estima-se que serão servidas milhares de refeições por dia
somente para os atletas (serão 15 mil, sendo 11 mil olímpicos e 4 mil
paraolímpicos), sem contar os participantes das áreas comuns e externas.
Só para os atletas estima-se que 65 mil refeições serão servidas, mas
esse número deve passar bem das 100 mil refeições, pois têm as equipes
técnicas e toda a força de trabalho (serão 25 mil profissionais credenciados
e 30 mil voluntários previstos).
Já no segundo semestre deste ano o Comitê Organizador deve contratar a
empresa ou as empresas responsáveis pela alimentação durante o período
olímpico, que irá definir os cardápios. Em 2015 será a fase de planejamento
da produção das refeições. Já em 2016, a fase de acompanhamento das
entregas.
“Nosso objetivo é ajudar as empresas a se estruturarem até lá para atender
a essa demanda. Mas o trabalho não acaba em 2016, vamos criar um plano
estratégico para que no pós-jogos essas empresas estejam estruturadas para
atender a grandes redes de varejo e a outros mercados”, afirma Nayara.
Os Jogos Olímpicos são um dos eventos de maior visibilidade do mundo
e deixam também uma profunda marca nos países que os sediam. Uma
visão de alimentação sustentável abrangente, que seja bem preparada e
divulgada na mídia, pode deixar um legado significativo no Brasil, com a
ampliação do nosso mercado.
14 - 2014 Junho

account”, explains Nayara Montandon, technical
analyst from the Sebrae at the Podium project.
She explains that Sebrae has already started
conducting a preparatory work with those
companies that may become suppliers. “The
National Catalog of Sustainable, Natural and
Organic Products was the basis for our job.
It helped us a lot to have the most important
information on the companies in a single
place. Hence, we managed to identify and map
suppliers. Based on this we were able to check
the available food supply with every single one
and to organize the work we are going to develop
in partnership with the Organizing Committee
until the Olympic Games”, Nayara explains.
Altogether, 160 meals are estimated to be served
a day for the athletes alone (15 thousand on the
whole, being 11 thousand olympic and 4 thousand
paralympic athletes), leaving the participants from
common and external areas out. It is is estimated
that 65 thousand meals will be served exclusively
for the athletes. This figure may go well over 100
thousand, though, because there are the technical
staff and the whole working force (there will be
25 thousand accredited workers and an estimated
30 thousand volunteers).
The Organizing Committee shall hire the
company, or companies, that will be in charge of
the feeding during the Olympic period, which will
define the menus, already in the second semester
of this year. The phase of planning meal delivery
will take place in 2015. By 2016, comes the phase
of following deliveries through.
“Our aim is to help companies to structure
themselves until the Games in order to meet such
demand. Our job does not end in 2016 though. We
are setting up a strategic plan for these companies
to be ready to answer to large retail chains and
other markets”, Nayara states.
The Olympic Games are one of the higher
visibility events in the world, and leave a profound
impression in the host countries as well. A wide
vision of sustainable feeding, one that is wellprepared and publicized at the media, may leave
a significant legacy to Brazil, with the broadening
of our market.
www.ferraristella.com.br
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Produtores de uva na Serra Gaúcha, a maior região
vitivinícula do Brasil, se preparando para a demanda de
bebidas como vinho e suco de uva nas Olimpíadas

Precisamos aproveitar essa oportunidade para aumentar
a conscientização do consumidor e também dos
varejistas a respeito desse mercado
We need to grasp this opportunity in order to raise consumer’s and
also retailers’ awareness about this market

Philipe Moraes

Conscientização do consumidor e do varejista
Raising consumer and retailer awareness

A

Organic Alimentos, empresa
que distribui diversos produtos
orgânicos, como arroz, óleo de soja,
chá e açúcar, vê a Olimpíada Verde
de 2016 como uma oportunidade
para aumentar as vendas. “Os turistas
estrangeiros já estão acostumados
a consumir orgânicos e vão buscar
esses produtos em restaurantes e hotéis. Esperamos que com todo esse
movimento o mercado de orgânicos
cresça.
Precisamos
aproveitar essa oportunidade para aumentar a conscientização
do consumidor e também dos varejistas a
respeito desse mercado”, afirma Philipe
Moraes, diretor proprietário.
Para ele, um grande
desafio do setor hoje
são as grandes margens acrescidas pelo
varejo ao produto
orgânico. “No óleo
de soja tradicional a
margem varia entre 15% e 20%, já
no óleo de soja orgânico eles querem
colocar margem de 40% a 50%, o que
dificulta muito colocar o produto no
ponto de venda”, explica.
Para expandir os mercados, as empresas de orgânicos devem investir
em orientação ao consumidor sobre o
produto. “Temos muitas oportunidades
e grandes desafios para o setor, seja
agora, nas Olimpíadas ou depois delas,
como explicar melhor para o consumidor o que é um produtor orgânico, a
maioria não sabe. É preciso ir além das
ações de degustação do produto, distribuição de panfletos e receitas no ponto
de venda”, conclui Moraes.

www.espacoorganicoenatural.com.br

O

rganic Alimentos, a company that offers
several organic products, such as rice,
soybean oil, tea and sugar, sees the Green
2016 Olympic Games as an opportunity to
boost sales. “Foreign tourists are already used
to consume organic products and they are
going to look for these products at restaurants
and hotels. We expect the market of organic
products to grow with all such action. We
need to grasp this opportunity in order to
raise consumer’s and also retailers’ awareness
about
this
market”, says
Philipe Moraes,
company’s
owner
and
manager.
For him, the
large margins
added by the
retailer market
to the organic
product is a
great challenge
for the sector
nowadays. “The
margin varies
between
15
and 20% in the
traditional soybean oil, while for the organic
one they want to set up a 40 to 50% margin,
something that raises great difficulties for
placing the product at the point of sale”, he
explains.
In order to expand their markets, the
companies must invest in providing consumers
with information about their organic products.
“We have many opportunities and also great
challenges for the sector, be it now, at the
Olympic Games, or after them. For example,
we need to better explain to the consumer what
an organic product is, since most of them don’t
know. It is necessary to go beyond actions
such as product tastings, and handling leaflets
and recipes at the point of sale”, Moraes
concludes.
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Produção orgânica e familiar ganha mercado
Family-based and organic production conquers market
Situada em Garibaldi (120Km de Porto Alegre) no coração
da Serra Gaúcha - maior região vitivinícola do Brasil - a
Cooperativa Vinícola Garibaldi hoje tem 350 famílias
associadas. Dessas, 50 já produzem produtos orgânicos,
como vinhos e suco de uva e a tendência é de aumento
dessa produção. “Utilizamos em média 1milhão de quilos de
uvas ao ano, para produzir cerca de 700 mil litros de sucos
e vinhos orgânicos. Ainda é um mercado pequeno, mas nós
percebemos que o produtor está aos poucos descobrindo o
produto orgânico e quanto mais eles conhecem, mas eles
investem nesse mercado. A expectativa que temos é de
crescimento”, afirma Oscar Ló, presidente da Garibaldi.
Para Garibaldi, esse mercado tende a crescer com o maior
acesso do consumidor ao produto orgânico. “É importante
destacar os orgânicos nas prateleiras. Facilita o acesso do
consumidor e o varejista ganha rentabilidade maior”, orienta.
Um grande diferencial dos orgânicos da Garibaldi é a
produção familiar. “Além do selo de orgânico, nossos
produtos trazem também o selo da Agricultura Familiar,
que reforça a importância social do nosso trabalho e ainda
melhora a remuneração dos produtores”, explica.
O presidente da Vinícola destaca o desempenho da mesma
que vem crescendo ano a ano. Este trabalho é devido aos
investimentos constantes e a permanente qualificação de toda
a cadeia produtiva. “Trabalhamos próximo ao produtor de
uva, valorizando ao máximo a importância da matéria-prima
para o resultado final de nossos produtos”, diz.
Hoje a cooperativa atende a diversas redes de varejo, desde
grandes grupos, como Pão de Açúcar e Wal-Mart, até
importantes redes regionais como Zaffari (RS), Condor (PR),
Imperatriz (SC) e Guanabara (RJ).

Espaço para pequenos
Além das grandes e médias cooperativas, os pequenos
produtores também estão atentos à produção de orgânicos.
Edi Elizabete da Rocha, da cidade de Veranópolis, localizada
da Serra Gaúcha (RS), é um exemplo. Sua família por
gerações fabricou suco de uva e ela há dez anos mal sabia
o que era orgânico e como obter uma certificação. “Tudo
começou com as informações que recebemos da Embrapa
e da Emater há cerca de cinco anos, depois fizemos cursos
e recebemos apoio em financiamentos, como produtores da
Agricultura Familiar”, lembra.
16 - 2014 Junho

Oscar Ló

Presidente da Garibaldi

Located at Garibaldi (120Km from Porto Alegre), at the heart
of the Serra Gaúcha - Brazil’s largest viticultural region Garibaldi Winery Coop currently has 350 associated families.
Fifty of those families already make organic products, such as
wine and grape juice, and the trend is for an increase of such
production. “We consume one million kilograms of grapes a
year, on average, in order to produce around 700 thousand
liters of organic juice and wine. It is still a small market, but
we have realized that the producer is slowly finding out the
organic product and the more they know, the more they invest
in this market”, states Oscar Ló, Garibaldi’s president.
For Garibaldi, this market tends to grow with higher
consumer’s access to the organic product. “It is important
to give prominence to the organic products at the shelves. It
makes consumer’s access easier and the retailers gets a larger
profitability”, he advises.
A great competitive advantage of Garibaldi’s organic
products is the family-based production. “Besides the organic
label, our products also bear the label of the Family-based
Agriculture, which reinforces the social importance of our
work and also increases producers’ income”, he explains.
The Winery’s president stresses the cooperative’s
performance, which grows year after year. This result is
due to the constant investments and the permanent training
of the whole production chain. “We work close to the grape
producer, attaching maximum value to the importance of the
raw material for the end result of our products”, he says.
The Cooperative currently serves several retailer chains,
from large groups, such as Pão de Açúcar and Wal-Mart, to
important regional networks, such as Zaffari (RS), Condor
(PR), Imperatriz (SC) and Guanabara (RJ).
www.ferraristella.com.br

Há dois anos, a família passou a
produzir o suco de uva integral e
ecologicamente correto Dolce Verano.
Em seguida, o produto começou a
ser comercializado para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). A família mantém a marca
antiga e não orgânica Borborano,
mas com o novo empreendimento –
conjunto com mais três vizinho- o
faturamento já cresceu.
“Vai chegar a hora em que a alimentação
orgânica será recomendada como a
melhor alternativa para evitar doenças.
Nós ainda temos uma pequena
produção, mas eu trabalho com
orgânicos porque acredito nisso. É a
garantia do nosso futuro”, diz Edi, que
aderiu de vez à tendência do orgânico.

www.espacoorganicoenatural.com.br

Room for the small ones
Besides the large and medium cooperatives, small producers are also alert to organic
production. Edi Elizabete da Rocha, from the town of Veranópolis, located in the
Serra Gaúcha region (RS), is one such example. Her family has produced grape
juice for several generations, and, ten years ago, she barely knew what an organic
product was and how to get a certification. “It all started with information we got
from Embrapa and Emater around five years ago. We then attended to courses and
got financing support, as producers of the Family-based Agriculture”, she recalls.
Two years ago the family started producing the whole and ecologically correct
Dolce Verano grape juice. Next, the product started to be sold to the Brazilian
School Feeding Program (PNAE). The family keeps the old and non-organic
brand Borborano, but with the new enterprise – carried out jointly with three other
neighbors – turnover has already increased.
“A time will come in which organic feeding will be recommended as the best
alternative to avoid diseases. We still have a small production, but I work with
organic products because I do believe in this. It is the guarantee of our future”, says
Edi, which adhere once and for all to the organic trend.
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Supermercados e qualidade de vida

ós devemos valorizar os
frutos da nossa terra porque
isso nos traz mais qualidade
de vida, como os produtos naturais e
orgânicos. Lá no Pará, meu estado,
por exemplo, nossas lojas sempre
venderam açaí, farinha de mandioca,
tucupi, alimentos da melhor qualidade porque compramos direto dos
produtores (empresas familiares, cooperativas ou pequenas empresas).
Esses produtos fazem parte da cesta
básica paraense, do dia a dia do nosso povo, por isso são vendidos nos
supermercados, nas feiras e no Mercado Ver o Peso, é claro. Eles são um
diferencial de lá.
Mas os modos de produção mudam
e interferem na comercialização. Já
sentimos a falta no mercado da tradicional farinha de mandioca paraense,
por exemplo. Produzida tradicionalmente por famílias em pequenos moinhos, hoje esta produção começa a
ficar comprometida porque os filhos
seguem para as cidades abandonam o
campo e os pais não têm como manter seus negócios. O mesmo começa
a acontecer com o açaí, que com a
maior demanda e aumento de preço
já começa a ficar fora de alcance das
classes de menor poder aquisitivo.
Esses são apenas alguns exemplos
do efeito do êxodo rural vigente há
décadas, e da importância de políticas públicas e ações empresariais
para valorizar a produção familiar.
Nosso setor tem procurado fazer a sua
parte, temos ações de grandes, médias
e pequenas empresas supermercadistas, que criaram clubes e projetos com
pequenos e médios produtores e desenvolveram selos de origem (Natural do Pará, de Goiás, do Rio Grande
do Sul, etc.) que já duram décadas
e com muito sucesso. Fazemos isso
porque para nós é importante ter esses

Supermarkets and quality of life
Por / By Fernando Yamada*

Fernando Yamada
1 8 - 2014 Junho
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e must value the fruits of our land,
such as the natural and organic
products, because this attitude brings
us more quality of life. Back on Pará,
my home state, for example, our shops
have always sold açai, manioc flour,
tucupi (a kind of manioc extract), the
best quality foods because we buy them
straight from the producers (familyowned companies, cooperatives or
small businesses). Such products are
part of our basic staple foods, of the
everyday life of our people, that is why
they are sold at supermarkets, street
fairs, and in the Ver-o-Peso Market (a
traditional street market of the state’s
capital, Belém), of course. They are one
of our distinctive features.
However, modes of production change
and interfere with the trade. We already
feel the lack of Pará’s traditional
manioc flour in the market, for example.
Traditionally made by families at small
mills, nowadays such kind of production
begins to become endangered, because
the grown-up children move to the
cities, leaving the countryside behind,
and their parents do not have how to
maintain their businesses anymore. The
same begins to happen with açai, which
starts to be out of reach for the lower
income classes, given the price rise due
to a higher demand. These are just a
few examples of the effect of the rural
flight that is going on for decades, and
of the importance of public policies and
corporate measures in order to value
family production.
Our sector has sought to do its share; we
have measures from large, medium and
small supermarket companies, which
have developed clubs and projects with
medium and small producers and have
devised region-of-origin labels (Product
of Pará, Goiás, Rio Grande do Sul etc.),
which have lasted for decades with
great success. We do so because it is
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produtos em nossas gôndolas, porque
os consumidores querem mais qualidade de vida e uma alimentação mais
saudável é essencial para tanto.
A ABRAS é a primeira parceira do
programa de governo que busca ampliar a participação dos agricultores
familiares e povos e comunidades
tradicionais no mercado. Somos parceiros do Programa Brasil Sem Miséria desenvolvido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a
Fome (MDS) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), desde o
seu início em 2011.
Nossas ações vão de orientação das
ações públicas (informações de mercado para a regularização, operação e
logística das empresas familiares) até
de apoio direto à comercialização por
meio da exposição de pequenos produtores em feiras do setor supermercadista que acontecem de Norte a Sul
do País mensalmente.
Sabemos que é enorme o desafio do
nosso setor e do País para ampliar
o consumo de produtos naturais,
orgânicos e sustentáveis, principalmente porque precisamos apoiar a
manutenção das famílias no campo.
Mas a exemplo do que acontece nos
Estados Unidos (mercado estimado
hoje em mais de 35 bilhões de dólares
e com crescimento acima de 2 dígitos ao ano) e também na Europa, sabemos que vale a pena trabalhar para
isso, porque há um enorme potencial
de mercado no Brasil, com milhares e
milhares de consumidores ávidos por
uma alimentação mais saudável.

important for us to have such products
in our shelves, because consumers want
more quality of life, and healthy feeding
is essential to that end.
ABRAS (the Brazilian Supermarket
Association) is the first partner of the
governmental program which aims at
increasing the participation of family
farmers and traditional people and
communities in the market. We are
partners of the Brasil sem Miséria
(Brasil without Poverty) Program,
developed by the Ministry of Social
Development and Hunger Fight and the
Ministry of Rural Development, since
its inception in 2011.
Our actions range from guidance about
public actions (market information
for the regularization, operation and
logistics of family-owned companies) to
direct support for the trading process,
by taking small producers to the fairs
of the supermarket sector, which take
place on a monthly basis from the north
to the south of the country.
We know that the challenge of our
sector and the country to increase
consumption of sustainable, organic
and natural products is enormous,
mainly because we need to support
the maintenance of families in the
countryside. However, taking the USA
as an example (a market currently
estimated at more than 35 billion
dollars, with an annual growth rate
above two digits), and also Europe,
we know that this is worth working
for, because there is a large market
potential in Brazil, with thousands and
thousands of consumers eager for a
healthier feeding.

* Presidente da Associação Brasileira
de Supermercados (ABRAS) e vicepresidente financeiro do Grupo Y.
Yamada, do Pará (14ª maior empresa no
Ranking ABRAS 2014).

* President of the Brazilian Supermarket
Association (ABRAS) and financial
vice-president of the Y. Yamada Group,
from Pará state (14ª largest company at
ABRAS 2014 Ranking).
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Consumers want health, want quality of life!
Neste grupo se destacam produtos naturais, orgânicos, diet e light, dietas
especiais (sem glúten, sem sal, com vitaminas), entre outros
For such group, some products stand out, such as the diet, light, organic and natural ones, special dietary
foods (gluten and sodium-free, with added vitamins), among others.

F

átima Merlin, fundadora da Connect
Shopper, assessoria e consultoria nas
áreas de inteligência, marketing, varejo e
shopper insights (comportamento de compra
do consumidor), fala sobre o consumidor
brasileiro e sobre a tendência de maior
consumo de produtos orgânicos, naturais e
saudáveis nos próximos anos.
Master business marketing pela FIA, professora,
palestrante e consultora Fátima Merlin tem
um curriculum extenso ligado à economia,
pesquisa e varejo, e é hoje uma das mais
relevantes especialistas em comportamento do
consumidor do País.

F

átima Merlin, founder of Connect Shopper,
adviser and consultant in the areas of
intelligence, marketing, retailing and shopper
insights (consumers’ behaviors), talks about
the Brazilian consumer and the trend of a
higher consumption of healthy, natural and
organic products in the next years.
Master in Business Marketing by FIA,
professor, speaker and consultant Fátima
Merlin has a large curriculum centered on
economy, research and retailing, and is
currently one of the most relevant specialists
in consumers’ behavior in the country.
www.ferraristella.com.br

1. How do you evaluate the
shopping behavior of the Brazilian
consumer nowadays?

Nos últimos anos muitas mudanças
Many changes have taken place over
ocorrem com impacto profundo
the last years here, with a deep impact
nos hábitos e comportamento dos
on the habits and the behavior of
brasileiros. O aumento da renda,
Brazilians. The increases in income,
no nível de emprego e do crédito,
employment level and credit have
permitiram mais acesso há produtos
allowed more access to products
e serviços. O consumidor ganhou
and services. Consumer has gained
mais poder e decisão de compra.
more purchasing decision and power.
Novas categorias e hábitos foram
New categories and habits were
incorporados ao dia a dia das famílias
incorporated into the everyday life
que sofisticaram e qualificaram sua
of families, which have refined and
cesta de compra.
qualified
their
Até meados dos
product basket.
anos 90 quase
Vejo dois desafios:
Until the mid 90s,
80% dos gastos
da comunicação –
almost 80% of the
das
famílias
sobre o que é, para
family
spending
ocorriam do dia 01
que serve, por que
took place before
ao dia 10 de cada
consumir - e o preço.
the 10th day of each
mês, hoje nesse
I see two challenges:
month. Nowadays,
período
ocorre
the one of
only 1/3 of the
apenas 1/3 dos
communication – what
expenditures takes
gastos, porque há
they are about, what
place in the same
maior distribuição
they are for, why
period,
because
das compras ao
consuming them –
there is a more even
longo do mês. O
and price.
distribution of the
consumidor
vai
shopping along the
semanalmente às
month. Consumers
compras e visita
go
shopping
weekly,
and visit three to
em média de 3 a 5 canais.
five channels on average.
Somam-se a isso as mudanças
In addition to this, there are
sociodemográficas
como,
por
sociodemographic changes taking
exemplo, mais mulher no mercado
place, such as, for example, more
de trabalho (52% da população
women in the labor market (52% of the
economicamente ativa), população
economically active population), an
envelhecendo, lares menores, menos
aging population, smaller households,
presença de crianças, o que exigiu
a smaller number of children. In order
das indústrias e dos varejistas ações
to adapt to this new reality, industries
direcionadas para adaptarem-se
and retailers had to perform targeted
a essa nova realidade, tendo que
actions, fitting products and services
adequar produtos e serviços às
to the new demands, where time,
novas demandas, onde tempo,
convenience, practicality and health
conveniência, praticidade e saúde
are the watchwords.
são palavras de ordem.
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1. Como avalia atualmente o
comportamento do consumidor
brasileiro nas compras?

www.espacoorganicoenatural.com.br
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O consumidor quer saúde, quer qualidade de vida!
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2. Então, a vida do brasileiro melhorou?

Sem dúvida, a vida dos brasileiros em geral está muito
melhor do que 10 anos atrás, sobretudo para milhares de
famílias que ascenderam na pirâmide de consumo nos
últimos anos (+ 35 milhões de pessoas ascenderam de
classe nos últimos 10 anos e hoje 50% da população está na
Classe C). Por outro lado, vale salientar as preocupações
atuais com as incertezas da economia, inflação que
persiste, que têm afetado a vida dos brasileiros, hoje mais
racionais na hora de ir às compras. Neste sentido, a falta
de tempo e a atual racionalização têm levado os shoppers
(consumidor comprador) a irem menos vezes ao ponto de
venda e a aumentar as compras em cada ida, incrementando
a importância das compras de abastecimento.

3. Quais os fatores importantes que impulsionam
a decisão de compra do consumidor?

Com muito mais acesso a informações e mais poder
de compra, os consumidores tornaram-se ainda mais
exigentes, seletivos e antenados ao tomar suas decisões
de compra. Porém, diferentes shoppers, diferentes
necessidades, há quem busque informação, há quem
decida orientado às novidades e inovações, há aquele que
quer preço e promoção. Assim, cabe ao varejo e a indústria
conhecer seu shopper-alvo e segmentá-lo para justamente
desenvolver ações direcionadas para atender seus clientes
melhor. Ações que vão desde a definição do sortimento
correto, política de preço, exposição, ambientação,
comunicação, sinalização, serviços, etc.

4. O preço é a variável mais importante?

Preço é uma variável subjetiva. Se perguntar ao shopper
quais as razões que o leva a decidir por uma marca ou
até mesmo uma loja, aposto que a grande maioria irá
dizer que preço é o fator mais importante, mas há anos
estudando o comportamento do consumidor, sabemos
que isto não é tão verdade assim. Na decisão de preço há
uma séria de variáveis envolvias: tempo de deslocamento,
custo-benefício, valor, entre outros.
O principal desafio do varejo e da indústria é identificar
qual o preço justo adequado para aquilo que se promete e
ao público-alvo e ter consistência e coerência na entrega.
Tenho cliente varejista que pratica preços até 20% superior,
mas o retorno em termos de sortimento e serviços no PDV
é tão superior que não há imagem negativa de preço para
o consumidor.
Mas vale ressaltar que sim, ainda há alguns shoppers que
decidem suas compras orientados a preço e promoção.
Veja os clientes dos cash&carry, por exemplo. Neste caso
2 4 - 2014 Junho

2. So, has the life of Brazilians improved?
Undoubtedly, the life of Brazilians is in general much better
than 10 years ago, mainly for the thousands of families that
have climbed the consumption pyramid over the last years
(more than 35 million people have risen to a higher class and
50% of the population is now in the C class). On the other
hand, it is worth emphasizing the current concerns about the
uncertainties of the economy, and a persistent inflation, which
has affected the life of Brazilians, nowadays more rational
when it comes to shopping. In this respect, the lack of time and
such more rational behavior has led shoppers to go less often
to points of sale, and to increase their shopping at every visit,
thus increasing the importance
of the purchases of household supplies.

a loja não entrega serviços, mas sim preço competitivo
e o cliente entende a proposta de valor deste formato de
loja.

5. Os fatores “saúde”,
“saudabilidade” e
“qualidade de vida” influenciam nas compras?
Como?

Influenciam bastante. Hoje está em pauta a busca por

few years, we know that such answer is not that true. There is a
whole series of variables embedded within the price decision:
displacement time, cost-benefit, value, among others.
The main challenge of the retail market and the industry is to
identify the fair price for what it promises to the target audience
and to have both consistency and coherence in delivering it.
I have retail customers that charge prices up to 20% higher.
However, the return to the client in terms of assortment and
services at the POS is so higher that the consumer does not hold
a negative image of the price.
However, it is worth emphasizing that there are some shoppers
that decide their purchases based on prices and promotions
indeed. Look at the cash & carry customers, for example.
In these cases, the shop does not deliver any services, but
competitive prices instead, and the customer understands the
value proposition of this shop format.

5. Do factors such as “health”, “healthiness” and
“quality of life” influence shopping behavior? How?

3. Which are the important factors driving consumers’
shopping decisions?
Currently having much more access to information and
purchasing power, consumers have become even more
demanding, selective and tuned when it comes to their
shopping decisions. However, different shoppers, different
needs; there are those who look for information, those who
decide guided by novelties and innovations, those who want
price and sales promotions. Thus, it behooves the retail market
and the industry to know their target shoppers, and split them
up precisely to develop focused actions in order to better serve
their customers. Such actions include the definition of the
right assortment, price policy, exposition, shop look and feel,
communication, signage, services etc.

4. Is price the most important variable?

Price is a subjective variable. If one asks the shopper about the
reasons behind his/her choice of a brand, or even a shop, I bet
the vast majority will answer that price is the most important
factor. However, looking at consumer’s behavior for quite a
www.ferraristella.com.br
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melhor qualidade de vida, beleza (estar bem, com saúde
e bonita), o cuidado com o corpo, com a mente, com a
alimentação... Não é à toa que crescem significativamente
categorias nos setores de higiene e perfumaria, cosméticos
e a procura por uma alimentação mais saudável.
Há um grupo importante na população que já adota hábitos
saudáveis em seu dia a dia e que, portanto, as suas decisões
de compra e consumo são totalmente orientadas ao cuidado
com a saúde e qualidade de vida. Neste grupo se destacam
produtos naturais, orgânicos, diet e light, dietas especiais
(sem glúten, sem sal, com vitaminas), entre outros.

6. Neste aspecto como você avalia a tendência
de consumo de produtos orgânicos, naturais e
sustentáveis nos próximos anos?

Hoje um em cada quatro shoppers decidem suas compras
orientados pela saúde (health life). Apesar da penetração
ainda ser baixa no Brasil por questões relacionadas à
acessibilidade e disponibilidade – especialmente por falta
de conhecimento e informação – esses segmentos têm
apresentado crescimento de 30% a 40% nos últimos anos.
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They do influence a lot. Nowadays, looking for a better quality
of life and beauty (feeling good, healthy and beautiful), and the
care with your body, mind and feeding are all on the agenda …
It is no accident that categories in the sectors of personal care,
perfumery and cosmetics, and a demand for a healthier feeding
both grow significantly. There is an important group in the
population that already includes healthy habits in their everyday
life and, therefore, their shopping and consumption decisions
are completely guided towards the care with their health and
quality of life. For such group, some products stand out, such as
the diet, light, organic and natural ones, special dietary foods
(gluten and sodium-free, with added vitamins), among others.

6. In this particular aspect, how do you evaluate the
trend in the consumption of sustainable, natural and
organic products in the next few years?

Nowadays, one in every four shoppers decide his/her
purchases guided by health issues (health life). Although
their penetration of the market is still low in Brazil because
of access and availability issues – especially due to lack of

www.ferraristella.com.br

Felizmente com a alta conectividade, com mais acesso
do consumidor a informações relacionadas aos problemas
e danos causados ao meio ambiente e os impactos no
nosso dia a dia, especialmente sobre a saúde – é alto
o número de obesos ou com sobrepesos na população –
esses segmentos de produtos saudáveis vêm conquistando
novos adeptos diariamente.
As crianças e jovens até pelas ações nas escolas são muito
mais conscientes e atuantes e, portanto, acredito que é
inevitável o crescimento destes segmentos para atingir
mais camadas da população. Afinal, se pensarmos que
os orgânicos hoje atingem basicamente as classes AB1
e B2, e um percentual ainda muito pequeno da classe
C1, portanto há muito espaço para esse segmento se
desenvolver. Vejo dois desafios: da comunicação – sobre
o que é, para que serve, por que consumir - e o preço.

knowledge and information – these segments have shown a 30
to 40% increase over the last years.
Fortunately, with higher connectivity, with more consumers’
access to information on problems and damages to the
environment and on the impacts on our everyday life, especially
on our health – the number of obese and overweight people in
the population is high – the segments of healthy products have
been attracting new customers on a daily basis.
The children and young people, even by programmes at
schools, are much more aware and active and, thus, I believe
that the growth of such sectors, reaching more strata of
society, is unavoidable. After all, if we consider that nowadays
organic products basically reach classes AB1 and B2, and a
small percentage of C1, then there is a lot of room for this
sector to develop itself. I see two challenges: the one of
communication – what they are about, what they are for, why
consuming them – and price.

Mais informações sobre o tema Comportamento do
Consumidor, acesse www. connect shopper. com.br ou envie
e-mail para fatima.merlin@connect-shopper.com.br

More information on the Consumer’s Behavior topic, please
access www. connect shopper.com.br or send an e-mail to
fatima.merlin@connect-shopper.com.br.
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Rastreabilidade é fundamental
Traceability is essential
Com processos de produção eficientes e bem monitorados e uma logística adequada, a
rastreabilidade total de produtos é um grande diferencial para uma comercialização sustentável
Through well-monitored, efficient production processes and proper logistics, having full product
traceability is a great edge for a sustainable production

O

s supermercados brasileiros
estão atentos à importância
da
rastreabilidade
dos
alimentos como carnes in natura,
frutas, legumes e verduras (FLV),
visando às boas práticas de produção e a
segurança alimentar do consumidor.
Há cerca de três anos, a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras) criou programa RAMA, para
rastrear e monitorar alimentos. O programa, que foca
inicialmente o monitoramento de resíduos de agrotóxicos
em Frutas, Verduras e Legumes (FLV) nos supermercados
de todo o País, conta com o apoio da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) –, e do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Realizado pela Abras, com o apoio da empresa
especializada Paripassu, responsável pelas coletas
e análises técnicas, o RAMA está programado para
abranger a todos os estados por meio da sinergia de
ações da Abras com as 27 Associações Estaduais de
Supermercados, que aderem ao programa e disseminam
suas boas práticas para seus associados e também para
fornecedores que participam do programa.
O presidente da Abras, Fernando Yamada, diz que
a meta é que o programa esteja implantado em todos
os estados. “Queremos ter, nos próximos anos, uma
cobertura capaz de retratar a realidade nacional e manter
a consistência do trabalho, criando uma rotina para que a
2 8 - 2014 Junho

qualidade do rastreamento seja mantida, garantindo segurança
no consumo desses alimentos. Isso depende da participação
do maior número de supermercadistas e fornecedores, e por
isso focamos principalmente na conscientização sobre a
importância deste programa para o setor e para o consumidor”,
explica.

Como funciona

B

razilian supermarkets are alert
to the importance of traceability
of foods such as fresh meats, fruits
and vegetables, aiming for good
manufacturing practices and consumers’
food safety .
Around three years ago, the Brazilian
Association of Supermarkets (Abras) created
the RAMA program, in order to trace and monitor foodstuff.
The program, which initially focuses on monitoring pesticide
residues at fruits and vegetables in supermarkets all over
the country, counts with the support of the Brazilian Health
Surveillance Agency (Anvisa) and the Ministry of Agriculture,
Livestock and Food Supply (MAPA).
Abras carries out the program with the help of the specialized
company Paripassu, which is responsible for the sampling and
the technical analyses. The RAMA program is planned to cover
all Brazilian states through the synergy of actions between Abras
and the 27 Associations of Supermarkets of each State, which
have adhered to the program and spread their good practices
to their associates and also for the suppliers that participate in
the program.
Abras’ president, Fernando Yamada, says that the target is to
have the program implemented at all states. “In the next few
years we want to have a coverage capable of portraying the
national reality and we also want to keep the consistency of our
work, setting up a routine to maintain the quality of the track
and trace, ensuring safe consumption of these foods. All this
www.ferraristella.com.br

No ponto de venda, os consumidores encontram informações
sobre o programa e por meio de aplicativo de smartphone, usam
a tecnologia QRCode, para obter informações sobre o produto
desde o fornecedor (produtor, distribuidor) até a gôndola dos
supermercados.
Para o supermercadista, há um maior controle na aquisição dos
produtos, pois ele tem amplo acesso aos resultados das análises
de resíduos de agrotóxicos realizadas com amostras recolhidas
nas próprias gôndolas. A medida identifica com precisão o uso
excessivo de agrotóxicos na produção.
O programa avança ano a ano para todos os Estados. Implantado
inicialmente como projetos pilotos no Grupo Pão de Açúcar,
e pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats),
o RAMA já chegou aos Estados do Rio Grande do Norte,
Sergipe, Pará e começa a ser implantado nos supermercados do
Espírito Santo e do Distrito Federal.

Exemplo Catarinense
O Programa Alimento Sustentável, braço do programa nacional
RAMA em Santa Catarina, avança com consistência no estado
após dois anos de atividades. Atualmente são 11 redes engajadas
no processo, envolvendo cerca de 85 lojas de supermercados e
mais de 2 mil checkouts. O atual estágio de desenvolvimento
do projeto indica que a rastreabilidade atinge cerca de 25% de
todo o volume de hortifrutigranjeiros comercializado em Santa
Catarina, segundo o diretor Comercial da PariPassu Aplicativos
Especializados, Giampaolo Buso, parceiro do RAMA.
www.espacoorganicoenatural.com.br

Consumidores
usam aplicativo de
smartphone, com a
tecnologia QRCode
Consumers use
a smartphone
application, with
QRCode technology

depends on the participation of the largest possible number of
supermarket owners and suppliers. For that reason, we have
focused mainly in raising awareness about the importance
of such program both for the sector and the consumer”, he
explains.

How it works
Consumers find information about the program at the
points of sale and, through a smartphone app, make use
of the QRCode technology to get information about the
product, from the supplier (producer, distributor) up to the
supermarkets’ shelves.
For the supermarket owner, there is greater control in product
acquisition, because he/she has wide access to the results
of the pesticide residues analyses carried out with samples
collected in the very own shelves. Such measure precisely
identifies excesses in pesticide use in the production.
The program advances year by year to all states. Implemented
initially in pilot projects at the Pão de Açúcar Group and
by the Association of Supermarkets from the Santa Catarina
state (Acats), RAMA has already arrived to the states of
Rio Grande do Norte, Sergipe, and Pará and begins to be
implemented in supermarkets at Espírito Santo and the
Federal District.

The Santa Catarina’s Case
The Sustainable Food Program, an arm of the national
program RAMA at Santa Catarina, advances consistently
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Atualmente, o aspecto que mais tem absorvido esforços é o
controle do uso de agrotóxicos nas áreas de produção de
Frutas, Legumes e Verduras (FLV). Segundo levantamento da
PariPassu, das culturas de FLV monitoradas, em média, 73%
está em conformidade com a legislação nacional, enquanto em
23% das culturas monitoradas foi identificado algum tipo de
inconformidade. O levantamento das inconformidades abrange
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throughout the state after being run for two years. There
are currently 11 chains committed to the process, involving
around 85 supermarket shops and over two thousand
checkouts. The current stage of project development points
that traceability reaches around 25% of all the fresh fruits
and vegetables sold at Santa Catarina, according to the
Commercial Director of Paripassu Specialized Apps,
Giampaolo Buso, RAMA’s partner.
Currently, the aspect that has taken up more effort is the
control of pesticide use in the areas of production of fruits
and vegetables (FLV). According to a Paripassu survey,
73% the monitored FLC cultures, on average, complies with
national legislation, while some kind of non-compliance
was found in 23%. The non-compliance survey includes
even fresh FLV products from other states, whose volume is

inclusive produtos hortifrútis vindos de
outros Estados, cujo volume em alguns
casos é bem expressivo.
Segundo o diretor executivo da Acats,
Antonio Carlos Poletini, no estágio
atual de desenvolvimento do Programa,
está sendo incrementado o calendário
de reuniões técnicas com produtores de
hortifrutigranjeiros de Santa Catarina e
também de outros Estados, no sentido
de orientar o correto uso de agrotóxicos,
ajustando as inconformidades a níveis
permitidos e adequados, conforme a
legislação vigente.

quite significant in some cases.
According to Antonio Carlos
Poletini, Executive Director of
Acats, at the current stage of
program development, the schedule
of technical meetings with producers
of fresh fruits and vegetables from
Santa Catarina, and also from
other states, is being increased,
aiming at guiding on the correct
use of pesticides, bringing the noncompliances to the permitted and
appropriate levels, according to the
current legislation.

Orgânicos: rastreabilidade com certificação

Organic Products: traceability with certification

A rastreabilidade é, sem dúvida, um dos maiores desafios da produção de alimentos de qualidade e segurança. Os produtores de orgânicos sabem bem disso, um
exemplo é a King of Palms. “Nós temos todo o processo monitorado. Do produto
que está em determinada loja, nós sabemos a origem dele desde o exato local da
colheita da palmeira de açaí, quem colheu, a estrutura de trabalho adequada, até
o processo de produção/embalagem, sempre com o lote e RG do produto - código
de rastreabilidade que identifica exatamente quando, em qual região, e por quem
foi colhido o palmito. A rastreabilidade do produto orgânico é fundamental”,
afirma o diretor-proprietário da King of Palms, Cláudio Guimarães.
Neste caso, a logística é um grande desafio. O palmito da King of Palms passa
pelas mãos dos ribeirinhos que, por meio de cooperativas assistidas (mais de
500 pessoas), fazem a colheita nos estuários do Rio Amazonas (locais sob 4
metros d’água), de lá o palmito segue por barco (mais de 8 horas em alguns
casos) até as fábricas (são três unidades nas cercanias de Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá). Depois de embalados, os produtos viajam milhares de quilômetros até chegar às lojas. Todo o processo é monitorado.
Hoje o palmito da King of Palms conta além do selo AB (obtido desde 1999),
com o selo Ecocert (certificação que garante a conformidade do alimento
orgânico diante da legislação federal). “Nós comercializamos atualmente 15 mil
caixas por mês e entregamos em todo o Brasil e no exterior (em redes como Casino, França, e El Corte Inglês , Espanha). Nosso objetivo é dobrar a produção
nos próximos dois anos, e assim chegar a 30 mil caixas por mês até 2016”,
afirma.

Traceability is, undoubtedly, one of the greatest challenges in the production of
high quality and safe food. Producers of organic products are well aware of that,
King of Palms being an example. “We have a fully monitored production process.
For a given product at a certain shop, we know its origins since the exact location
of harvesting from the açaí palm, who harvested it, the appropriate work structure,
up to the production and packaging process, always through the lot and ID of the
product – a traceability code which identifies exactly when, in which region and
by whom the palm heart was harvested. The traceability of the organic product is
essential”, says the owner and director of King of Palms, Cláudio Guimarães.
In this case, logistics is a great challenge. The King of Palms’ palm heart goes
through the hands of riverside dwellers, which, with the help of assisted cooperatives
(more than 500 people), carry out the harvesting at the estuaries of the Amazonas
river (at places 13 feet deep). From there, the palm hearts are carried by boat (over
8h in some cases) up to the plants (there are three units in the vicinities of Belém,
at Pará state, and Macapá, at Amapá state). After packaging, the products travel
thousands of miles up to the shops. The whole process is monitored.
Nowadays, besides the AB seal (obtained in 1999) King of Palms’ palm hearts also
counts with the Ecocert seal (a certification that ensures the conformity of organic
products to the federal legislation). “We currently sell 15 thousand boxes a month,
and deliver our products all over Brazil, and also abroad (to chains like Casino,
France, and El Corte Inglés, Spain). Our target is to double production in the next
two years, thus getting to 30 thousand boxes a month up to 2016”, Guimarães
states.

Por Redação Sete Estrelas Comunicação, com informação Abras e Acats.

By Redação Sete Estrelas Comunicação, with Abras and Acats information.
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Fiquem atentos às definições do
sistema de logística reversa de embalagens
Stay tuned to the definitions of the packaging reverse logistics
O retorno das embalagens ao ciclo de vida produtivo, por meio da logística reversa, está previsto
na PNRS e deve ter a atenção de todos os participantes da cadeia de alimentos orgânicos, naturais
e sustentáveis. Mas a boa notícia é que mais empresas varejistas deverão dar melhor destino aos
resíduos orgânicos, gerando mais insumos para o segmento
The return of packaging to the productive life cycle through reverse logistics is statutory in the PNRS and deserves the
attention of all members of the sustainable, natural and organic food chain. The good news is that more retailer companies
shall provide a better destination for the organic residues, generating more inputs for the sector.

D

e acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 2010, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
regulamentada pelo Decreto nº 7.404, do mesmo
ano, os 5.570 municípios brasileiros terão de acabar com
os lixões (e aterros controlados) até agosto deste ano,
substituindo-os por aterros sanitários e sistemas de coleta
seletiva. Esta data é o grande marco inclusive para que a
própria PNRS seja de fato colocada em prática.
Contudo a meta está longe de ser efetivada,
os analistas mais otimistas falam em 60%
dos municípios do País com possibilidade
de atendimento à lei. Ao mesmo tempo,
prosseguem
as
negociações
entre
Governo-Indústria-Comércio iniciadas em
2011 nos Grupo de Trabalhos Temáticos
(GTTs) pela implementação de sistemas
de logística reversa previstos na PNRS
(embalagens, eletroeletrônicos, embalagens de óleos
lubrificantes, lâmpadas e medicamentos).
O desafio é enorme, porque a questão do “lixo” é um
grande problema para os mais de 5 mil municípios do
País e ainda é insuficiente a estrutura de coleta seletiva.
De qualquer forma, aumenta e muito a pressão pública
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para que os processos de logística reversa, previstos na
mesma lei, sejam agilizados.
Com isso, a tendência são mais empresas, inclusive do setor
varejista, colocarem projetos em prática, tanto em relação
à logística reversa, com a criação de postos de coleta de
embalagens, pilhas, medicamentos, etc., quanto para o
destino correto de materiais orgânicos (advindos de restos de
frutas, legumes e verduras, por exemplo). Com isso, estima-se
a criação de mais centrais de compostagem, resultado em
maior quantidade de adubo de qualidade disponível.

Responsabilidade
A Lei da PNRS cria obrigações para a indústria (fabricantes
e importadores) e para o comércio na destinação correta
de resíduos pós-consumo, que deverá ocorrer por meio
de sistemas de logística reversa (com responsabilidade
compartilhada inclusive com os consumidores).
Um dos acordos setoriais mais esperados é o que trata de
embalagens em geral (edital de chamamento publicado

laid down in the PNRS Law is increasing (a lot).
Consequently, the trend is for a larger number of companies,
the retailer sector included, to implement projects related both
to reverse logistics (creating points for collecting packaging,
batteries, medicine etc.) and also to the correct destination
of organic material (from waste of fruits and vegetables, for
example). Thus, more composting plants are estimated to be
built, resulting in a larger amount of good quality compost that
will be available.
Responsibility
The PNRS Law sets up obligations for the industry (manufacturers
and importers) and for the trading sector regarding the correct
destination of post-consumption waste, which shall take place
through reverse logistics systems (with shared responsibility,
consumers included).
One of the most awaited sector agreements is the one on general
packaging (the public call was published on July, 2012). The
Secretary of Water Resources and Urban Environment of the

A

ccording to the National Law No. 12,305, enacted in 2010,
known as the National Solid Waste Policy (PNRS) Law, whose
ordinance was issued in the same year with Decree No. 7,404, the
5,570 Brazilian municipalities will have to close their garbage
dumps (and managed landfills) until August, this year, replacing
them with sanitary landfills and systems for selective garbage
collection. This date is the great milestone, even for the very own
PNRS, for it to be really put into action.
Such target is far from being reached, though. The
most optimistic analysts consider that 60% of the
country’s municipalities are able to comply with the
Law. At the same time, the negotiations between the
Government-Industry-Trade sectors, which started
back in 2011, at the Thematic Working Groups
(GTTs), continue. These discussions revolve around
the implementation of the reverse logistics systems
included at the PNRS (general packaging, electronic
products and components, lubricating oils and their packaging,
bulbs, and medicines).
The challenge is enormous, because the “garbage” issue is a major
problem for the more than five thousand municipalities in the country,
and the structure for selective waste collection is insufficient. In any
case, public pressure for speeding up the reverse logistics processes
www.ferraristella.com.br
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em julho de 2012). O Secretário de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Ney Maranhão, cuja pasta é responsável pela implantação
da PNRS, elogiou os esforços da iniciativa privada para a
realização desse acordo (proposta já entregue pela indústria
e comércio por meio do Grupo Coalizão, coordenado pelo
Cempre – Compromisso Empresarial , com a anuência de mais
de 20 entidades privadas) . “Temos de continuar debatendo
até convergir, para que o acordo seja robusto o suficiente para
dar segurança operacional e jurídica”, afirma o Secretário.
Apesar da PNRS já estar valendo, sem os acordos setoriais
(termos de compromisso ou decreto-lei) definidos ainda é uma
incógnita qual avanço ocorrerá nessa área a partir deste ano.
Mas é importante que todos que atuam na cadeia de orgânicos
(produtores, indústrias/importadores e comerciantes) fiquem
atentos a novas legislações a respeito (acordos, decretos, etc.).

Ministry of Environment of Brazil (MMA), Ney Maranhão, whose
area is responsible for the implementation of the PNRS, has praised
the efforts of the private sector towards the accomplishment of this
agreement. The proposal was already delivered by the industry
and the trade sector through the Coalizão Group, coordinated
by Cempre – Brazilian Business Commitment for Recycling, with
the consent from more than 20 private institutions. “We have to
keep on debating until converging, so that the agreement is robust
enough in order to provide legal and operational security”, states
the Secretary.
Although the PNRS is already in force, without having defined
the sector agreements (commitments or Edicts), the progress
that will take place from now on is still unknown. However, it is
important that all those involved in the chain of organic products
(producers, industries, importers and traders) stay tuned to the
new legislation on the issue (agreements, decrees and so on).

Por Susana Ferraz, jornalista, responsável pela área de Comunicação
da Associação Brasileira de Supermercados, e a representante da entidade nas reuniões dos cinco Grupos de Trabalho Temático (GTTs)
para a implementação da logística reversa.

By Susana Ferraz, journalist, responsible for the Communication
sector of the Brazilian Supermarket Association, and representative
of the institution at the meetings of the five Thematic Working
Groups (GTTs) for the implementation of reverse logistics.

Como deve operar o sistema de logística Reversa de Embalagens
Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, cada qual com sua
responsabilidade:
• Consumidores – deverão efetuar a devolução, após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores;
• Distribuidores e Comerciantes – deverão efetuar a devolução aos fabricantes
ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos (coleta
por meio de Pontos de Entrega Voluntária);
• Fabricantes e Importadores – darão destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito (aquilo que
não pode ser reciclado) encaminhado para disposição final ambientalmente
adequada.

How the Packaging Reverse Logistics System must operate
Manufacturers, importers, distributors and traders are obliged to structure and
implement reverse logistics systems, each one with its own responsibility:
• Consumers – must return the packages, after use, to traders or distributors;
• Distributors and Traders – must return the packages which were gathered or
returned (through Voluntary Delivery Points) to the manufactures or importers
of the products;
• Manufacturers and Importers – they will provide an environmentally adequate
destination for the products and packages which were gathered or returned,
with the waste (all that can not be recycled) being sent for environmentally
adequate disposal.
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Legislação:
garantia da sustentabilidade do
mercado de orgânicos
Legislation: a guarantee of sustainability for the organic
products market
Confira um resumo de questões a respeito das exigências da legislação de
produtos orgânicos realizado especialmente pelo Catálogo Nacional de
Produtos Orgânicos, Naturais e Sustentáveis
Find here a summary of issues on the demands of the legislation on organic products,
specially prepared by the National Catalog of Sustainable, Natural and Organic Products

A

legislação brasileira de produtos orgânicos foi criada
em 2003, com a Lei nº 10.831. Sua regulamentação,
no entanto, ocorreu apenas em 27 de dezembro de
2007 com a publicação do Decreto Nº 6.323. Hoje o Brasil
tem uma das mais completas legislações do mundo e deve
ser seguida à risca por quem deseja cultivar e comercializar
esses produtos, por isso vale a pena relembrá-la.

O que é alimento orgânico?
O Artigo 1º da Lei 10.831 define como sistema orgânico
de produção agropecuária todo aquele em que se adotam
técnicas específicas, mediante o uso dos recursos naturais
e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade
cultural das comunidades rurais. Tudo isso, tendo por
objetivo a sustentabilidade econômica e do meio ambiente,
gerando cada vez mais benefícios sociais, a sempre com a
menor dependência de energia não renovável. Já o Artigo
2º, considera produto da agricultura orgânica ou produto
orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido
em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo
de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao
ecossistema local (sem empregar materiais sintéticos,
38 - 2014 Junho

Brazilian legislation on organic products was enacted in
2003, with the Law No. 10.831. Its ordinance, however, was
issued only on 27 December 2007, with the publication of
the Decree No. 6.323. Nowadays Brazil has one of the most
complete legislation in the world on this issue, which must be
strictly followed by those who wish to grow and trade these
products, that is why it is worth recalling it.
What is an organic food?
Article 1 of Law 10.831 defines an organic farming production
system as one that adopts specific techniques, through both
the use of the available socioeconomic and natural resources
and the respect for the cultural integrity of rural communities.
All this aiming at achieving economic and environmental
sustainability, and generating more and more social benefits,
always with the lowest possible dependence on nonrenewable energies. Article 2 considers a product of organic
agriculture or an organic product, whether fresh or processed,
that one coming from an organic farming system or from an
extractive process that is both sustainable and not harmful to
the local ecosystem (without employing synthetic materials,
genetically modified organisms or ionizing radiation).
www.ferraristella.com.br

organismo geneticamente modificado e
radiações ionizantes).

How does the producer get a
certificate?

Como o produtor obtém um
certificado?

There are currently three options:
1. Certification through Auditing
– A private or public certification
body, accredited by the Ministry of
Agriculture, Livestock and Food
Supply (MAPA), grants the SisOrg
seal.
2. Participatory Guarantee Scheme
(SPG) – It is characterized by the joint
responsibility of system members,
which may be producers, consumers,
technicians and other stakeholders. In
order to be legal, an SPG has to possess
a legally established Participatory
Compliance Assessment Body (Opac),
which will answer for issuing the
SisOrg seal.
3. Social Control in Direct Selling –
Brazilian legislation has opened an
exception for family farming with

Hoje há três processos:
1. Certificação por Auditoria – A
concessão do Selo SisOrg é feita
por uma certificadora pública ou
privada credenciada no Ministério da
Agricultura.
2. Sistema Participativo de Garantia –
Caracteriza-se pela responsabilidade
coletiva dos membros do sistema, que
podem ser produtores, consumidores,
técnicos e demais interessados. Para
estar legal, um SPG tem que possuir um
Organismo Participativo de Avaliação
da Conformidade (Opac) legalmente
constituído, que responderá pela
emissão do Selo SisOrg.
3. Controle Social na Venda Direta – A
www.espacoorganicoenatural.com.br
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SISTEMA
PARTICIPATIVO

legislação brasileira abriu uma exceção
na obrigatoriedade de certificação
dos produtos orgânicos para a
agricultura familiar. Exige-se, porém,
o credenciamento numa organização
de controle social cadastrado em órgão
fiscalizador oficial.

Como saber se o produto é
orgânico, mesmo?
Os produtos vendidos nos estabelecimentos comerciais dos diversos
segmentos
do
varejo,
como
supermercados, mercearias, atacadistas,
lojas especializadas, padarias, etc devem
ter o Selo federal do SisOrg impresso em
seus rótulos, sejam produtos nacionais
ou estrangeiros (até mesmo o produto
vendido a granel, depois de pesado).
Já os restaurantes, lanchonetes e hotéis
que servem pratos orgânicos ou pratos
com ingredientes orgânicos devem
manter à disposição dos consumidores
listas dos ingredientes orgânicos e
dos fornecedores destes ingredientes,
devidamente regularizados.

Que cuidados o comerciante
deve tomar para ter certeza de
que está adquirindo produtos
verdadeiramente orgânicos?
A Nota Fiscal com a descrição do
produto como orgânico não é plena
garantia de procedência. O comprador
deve exigir do produtor ou fornecedor,
que os rótulos dos produtos nacionais
ou importados, venham com o selo
federal do SisOrg.
No caso de produtos não pré-embalados,
como verduras e legumes, pode pedir
40 - 2014 Junho

respect to the mandatory certification
for organic products. In these cases,
however, the Law requires accreditation
of the farm at a social controlling body,
on its turn registered at an official
inspection body.
How can we know if a product is
really organic?
Products
sold
at
commercial
establishments of the different retailing
segments, such as supermarkets, grocery
shops, wholesalers, specialized shops,
bakeries etc. must have the Federal
SisOrg seal stamped in their labels,
be them national or foreign products
(even products sold loose, after they are
weighted).
On the other hand, restaurants, snack
bars and hotels selling organic dishes
or dishes containing organic ingredients
must hold at consumers’ disposal lists of
organic ingredients and their suppliers,
all duly regularized.
Which precautions must the trader
take in order to be sure he/she is
acquiring products that are truly
organic ?
A Tax Invoice describing a product
as being organic is not an absolute
guarantee of origin. The trader must
demand from the producer or supplier
that the labels of the national or imported
products come with the Federal SisOrg
seal.
In cases of non-prepackaged products,
such as vegetables, one can ask for a
copy of the organic certificate of the
product, or even another document,
named Declaration of Commercial
www.ferraristella.com.br

cópia do certificado orgânico do
produto e, mesmo, um outro documento
chamado Declaração de Transação
Comercial, que tanto o produtor como a
certificadora podem emitir.

Transaction, which either the producer
or the certifying body may issue.
What happens to a shop if it offers a
product for sale whose label states it
is organic, but which does not have
the seal?

O que acontece se uma loja
expuser à venda um produto
sem selo, cujo rótulo diz que é The product will be apprehended and
the shop gets a warning. If the situation
orgânico?
O produto será apreendido e a loja, recebe
uma advertência, caso o fato perdure,
ela responde processo administrativo,
multa, chegando ao extremo que é a
suspenção do estabelecimento ou do
produtor. Quando o produto está sem
a embalagem original, o responsável é
sempre o produtor; neste caso, ele será
autuado e poderá ser multado. Quando
o produto estiver em outra embalagem,
como a da própria loja, ou a granel
(aberto), respondem pela irregularidade
tanto o produtor como o responsável
pelo ponto de venda.

O varejista que pretende
produzir
ou
manipular
produtos orgânicos em seu
estabelecimento,
como
refeições, pães, bolos, etc.,
além de frutas, legumes e
verduras, deve ter o selo
SisOrg?
Sim. Neste caso a certificação é somente
para os produtos que serão manipulados
ou processados, não se tratando de uma
certificação da loja varejista como um
todo. As Instruções Normativas 18/2009
e 24/2011 referem-se ao processamento
de produtos orgânicos.

Quais os cuidados que os
varejistas devem ter com os
produtos orgânicos durante a
exposição?
www.espacoorganicoenatural.com.br

lasts, it will face an administrative
procedure, get a fine, and, in extreme
cases, the shop or the producer may be
suspended. When the product is without
its original packaging, the producer is
always held responsible; in such cases
he/she will be charged and may be fined.
When the product is on another package,
such as one from the own shop, or loose
(opened), both the producer and the
person who is responsible by the point
of sale answer for the irregularity.

Must a retailer that intends either
to produce (meals, bread, cakes etc.)
or handle organic products (such
as fruits and vegetables) have the
SisOrg seal?
Yes. In such cases, the certification
is only for the products that will be
handled or processed, not for the retailer
shop as a whole. Normative Instructions
18/2009 and 24/2011 apply to the
processing of organic products.
Which precautions must retailers take
when displaying organic products?
Those organic products which are
contamination-prone must be signed or
kept at an identified and bounded space,
preventing contact with similar non-organic
products that can not be distinguished by
sight. Likewise, all products sold loose
must have their supplier clearly identified
in the display area.
2014 Junho -
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Os produtos orgânicos passíveis
de
contaminação
devem
ser
sinalizados ou mantidos
em
espaço
delimitado
e
identificado, evitando o contato
com produtos similares não
orgânicos que não possam ser
diferenciados visualmente. Da
mesma forma, todos os produtos
comercializados a granel devem
ter identificado seu fornecedor no
respectivo espaço de exposição.

Como o Mapa fiscaliza
os estabelecimentos que
vendem produtos orgânicos?
O fiscal federal agropecuário situado na Superintendência
Federal de Agricultura do Estado - SFA/DF é responsável
pela fiscalização dos estabelecimentos, em conjunto
com os órgãos competentes, em função da natureza dos
produtos. Como o prazo de adequação já se esgotou, todo
produto irregular deve ser retirado das gôndolas, estando
o varejista sujeito às penalidades impostas pela legislação.
É importante saber que a Instrução Normativa n. 18 foi
publicada em conjunto com o Ministério da Saúde, o qual
divide a responsabilidade com o Mapa em fiscalizar os
produtos processados.

Quais são as orientações básicas do Mapa para
o varejista que pretende importar e vender
produtos orgânicos no mercado nacional?
Em termos gerais, os produtos orgânicos importados podem
ser comercializados no Brasil, desde que estejam de acordo
com a regulamentação brasileira para a produção orgânica.
Só assim poderão portar o selo do SisOrg, que deverá ser
concedido por OAC credenciado no Mapa ou se o país de
origem já possuir acordo de equivalência de seu sistema com
o sistema brasileiro.

Mais informações no site do Ministério da Agricultura
Indústria e Comércio (MAPA): www.mapa.com.br
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How does Mapa inspect the establishments selling
organic products?
The Federal Farming Inspector based at the Federal
Agricultural Superintendency at the State - SFA/DF is responsible for the inspection of the establishments,
alongside other competent authorities, according to the
nature of the products. Since the deadline for compliance
is already over, every irregular product must be taken out
of the shelves, and the retailer is subject to the sanctions
imposed by the legislation. It is important to know that
Normative Instruction No. 18 was issued jointly by Mapa
and the Ministry of Health, which shares with the first the
responsibility for inspecting processed products.
Which are the basic Mapa guidelines to the retailer that intends
to import or sell organic products at the national market?
Broadly speaking, imported organic products may be sold
in Brazil, provided they are in agreement with the Brazilian
regulation for organic production. Only then they will be
allowed to display the SisOrg seal, which must be granted
by an OAC accredited at the Mapa or if the country already
has a parity agreement of its system with the Brazilian one.

More information at the Ministry of Agriculture, Livestock
and Food Supply (MAPA) site: www.mapa.com.br
www.ferraristella.com.br
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News and Releases

Sabor em Queijo
No mercado de palitos de queijo congelados desde
2002, a Sabor em Queijo acredita que uma alimentação
de qualidade contribui para a promoção de uma vida
mais longa e saudável. Dessa forma, todos os produtos
são preparados carinhosamente com polvilho, leite,
ovos e queijo, sem conservantes e glúten, com um
prazo de validade de 4 meses, o que significa melhor
aproveitamento dos ingredientes. Para todos os produtos,
a receita base é o famoso queijo canastra. Tem paliqueijo
(queijo purinho), palitom (ervas finas e tomate seco
desidratado) e palipizza (presunto, cebola e orégano).
Porque um é pouco, dois é bom e três é bom demais!

In the market of frozen cheese fingers since 2002, Sabor
em Queijo believes that a quality feeding contributes to
the promotion of a healthier and longer life. Therefore, all
products are lovingly made with tapioca, milk, eggs and
cheese, with no added preservatives or gluten, and a fourmonth shelf life, meaning a better use of the ingredients.
For all products, the base of the recipe is the famous
Canastra cheese. There is the paliqueijo (really pure
cheese), palitom (fine herbs and dehydrated sun-dried
tomato) and palipizza (ham, onion an oregano). Because
one is lonely, two is company and three is really good
company!

Divino Caldo

Blessing
A Blessing, empresa com tradição na produção de geleias e chás orgânicos, está lançando
sua linha culinária. Ao todo, são 3 novidades orgânicas e super saborosas: Extrato de
Tomate Orgânico, Molho de Tomate Tradicional e Molho de Tomate com Manjericão.
O Extrato de Tomate Orgânico: um purê muito concentrado, contendo exclusivamente
tomate orgânico, uma pitada de sal marinho e açúcar cristal orgânico, não contém glúten
e pode ser usado puro como ingrediente principal da receita ou como base para um suco
de tomate orgânico muito saboroso.
Já o Molho de Tomate Orgânico Tradicional é a opção certa para quem busca sabor e
praticidade à mesa. O novo produto é composto por pura polpa de tomate orgânico, sal
marinho e temperos orgânicos como cebola, alho, salsinha, azeite de oliva extra virgem e
um toque de açúcar cristal
O Molho Orgânico de Tomate com Manjericão, a composição é semelhante a anterior mas
com um diferencial importante: a presença do manjericão orgânico tornando o molho
mais saboroso e com aroma diferenciado e todos eles já vem pronto para consumo, basta
aquecer.

Blessing, a company with tradition in the production of organic teas and jams, is
launching its culinary line. There are three super-tasty and organic novelties in all: Organic
Tomato Purée, Traditional Tomato Sauce and Tomato Sauce with Basil.
The Organic Tomato Purée: a highly concentrated purée, made exclusively with organic
tomatoes, a pinch of sea salt and organic granulated sugar, having no gluten, and which
may be used on its own, as the main ingredient of a recipe, or as the basis for a very tasty
organic tomato juice.
The Traditional Tomato Sauce, in turn, is the right choice for those seeking flavor and
convenience at the table. The new product is made by pure organic tomato pulp, sea
salt and organic spices such as onion, garlic, parsley, extra-virgin olive oil and a touch of
granulated sugar.
The Organic Tomato Sauce with Basil has a similar composition, but with an important
differentiation: the presence of organic basil, rendering the sauce tastier and with a
distinguishing aroma, and all of them are ready-to-eat, only needing to be heated up.

Jasmine
Com Mingaus, Purezinhos e Papinhas, a Jasmine inova no mercado de
alimentação infantil, lançando a primeira linha orgânica Beabá, pensada
para proporcionar às mães uma opção saudável, orgânica e prática para
seus bebês. Entre os Purezinhos orgânicos estão os sabores Macarrão com
Vegetais, Mix de Vegetais, Vegetais com Arroz e Quinoa e Abóbora, Batata
e Milho, são prontos para o consumo. Entre as Papinhas orgânicas estão
os sabores Maçã e Mix de Frutas (Maçã, Pera e Banana), são prontas para
consumo. Os purezinhos e papinhas são recomendadas para crianças a partir
dos 6º mês de idade. Além destes itens a linha conta ainda com os Mingaus
Orgânicos nos sabores Cereais e Frutas, Arroz,Quinoa e Amaranto e Trigo
e Soja, recomendado para crianças a partir dos 12 meses de idade e de
preparo instantâneo. Conheça mais em www.jasminealimentos.com

With Porridges, Mashed Food and Baby Food, Jasmine innovates in the market of child feeding, launching the first Beabá organic line, planned to provide
the mothers with a practical, organic and healthy option for their babies. Among the organic Mashed Food we find the Pasta with Vegetables, Vegetable
Mix, Vegetables with Rice and Quinoa and Squash, Potato and Maize flavors, all ready-to-consume. Among the organic Baby Food there are the Apple
and the Fruit Mix (Apple, Pear and Banana) flavors, ready-to-eat. The mashed and baby foods are recommended for children older than 6 months of age.
Besides these items, the line also counts with the instant Organic Porridges, coming in the Cereals and Fruits, Rice, Quinoa and Amaranto and Wheat and
Soy flavors, recommended for children above 12 months of age. Get to know more at www.jasminealimentos.com
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A Divino Caldo, possui uma linha de produtos
naturais, sem conservantes. Além disso,
estamos sempre pensando em elaborar itens
diferenciados para atender as necessidades de
consumidores mais conscientes e preocupados
com a saúde.
Seguindo esta linha, a Divino Caldo investe em
recursos e aperfeiçoamento constantes para
oferecer produtos criados para proporcionar
refeições saborosas, nutritivas e de fácil
digestão, além de sem Glúten, trazendo mais
opções para uma alimentação saudável.

The Divino Caldo has a line of
preservative-free, natural products.
Besides, we are always thinking
on elaborating distinctive items to answer
the needs of consumers that are more
aware and concerned with their health.
Following this line, Divino Caldo invests in
constant improvements and resources, in
order to offer products created to provide
easily digested, nutritious and flavorsome
meals, besides being gluten-free, bringing
more options for a healthy feeding.

Alimentos Tia Sônia

Ikove
A Ikove Organics, marca de cosméticos orgânicos, certificados
internacionalmente (USDA,ECOCERT e FAIR TRADE), possui em portfólio,
linhas completas para cuidados faciais, corporais e capilar, além da ampla
oferta de óleos vegetais e essenciais utilizados no conceito da aromaterapia.
Com uma trajetória de Sucesso, há’ mais de 12 anos no mercado
Internacional, prepara se oferecer ao mercado Nacional, toda sua gama de
produtos, produzidos com os mais nobres ingredientes da Biodiversidade
Brasileira.
Todas os ingredientes são obtidas através do cultivo orgânico e natural
controlado, e seguindo as diretrizes, pre estabelecidas pelas certificadoras,
garantindo produtos livres de matérias primas etoxiladas, como parabenos,
Lauryl sulfato de sódio, silicone,parafina,óleos minerais e outros derivados
petroquímicos.

Ikove Organics, a brand of internationally certified (USDA,ECOCERT and FAIR
TRADE) organic cosmetics, has complete lines for hair, body and face care in
its portfolio, besides a wide offer of essential and vegetable oils employed by
aromatherapy.
Showing a successful trajectory in the international market for more than 12
years, it is preparing itself to offer its whole product range in the Brazilian
market, all produced with the finest ingredients of Brazilian Biodiversity.
All ingredients are from controlled natural and organic cultivation, following
the predefined directions from the certifying companies, thus ensuring
products that are free from ethoxylated products, such as parabens, sodium
lauryl ether sulfate, paraffin, mineral oils, and other petrochemicals.

www.espacoorganicoenatural.com.br

Há mais de 18 anos no mercado, a Tia Sônia acredita que é possível
alinhar uma alimentação saudável a produtos de qualidade com sabor
diferenciado. São mais de 50 produtos para ajudar a manter uma vida
mais saudável. Para os consumidores que buscam praticidade, a linha
dos produtos Tia Sônia conta com uma boa variedade de produtos
embalados em doses individuais. Com o objetivo de tornar o seu mix
de produtos ainda mais diversificado, a Tia Sônia acaba de inaugurar a
sua linha Gourmet com o lançamento da Granola Salgada. Desenvolvida
especialmente para dar um toque diferenciado às receitas o produto é
rico em ingredientes nobres e saudáveis como castanhas e sementes,
com um toque de sofisticação e sabor. A Granola salgada Tia Sônia está
disponível em potes de 370g. Dando continuidade ao crescimento do seu
portfólio a empresa incrementa também a sua linha de integrais. Foram
lançados mais de 13 novos integrais, entre eles o arroz integral, farinha
de maracujá e quinoa em flocos.

Being on the market for more than 18 years, Tia Sônia believes that it
is possible to align a healthy feeding with quality products showing
a distinguishing flavor. They have more than 50 products to help
keeping a healthier life. For those consumers seeking convenience,
the Tia Sônia product range counts with a good choice of products
packaged in individual portions. With the aim of making their product
mix even more diversified, Tia Sônia has just brought in its Gourmet
line, with the launch of the Savory
Granola. Specially developed to
provide a distinguishing touch
to the recipes, the product is
rich in healthy and fine
ingredients, such as nuts
and seeds, with a touch of
sophistication and flavor.
The Tia Sônia Savory
Granola is available in
370g jars. Keeping on
growing their portfolio,
the company also
develops their line of
wholefood products.
More than 13 new
wholefood products
were launched, such
as whole rice, flour of
passion fruit skin and
flaked quinoa.
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Bioessência

NeoGranel

Há 15 anos no mercado, reconhecida pela
qualidade e pureza de seus produtos, a BioEssência
se renova e aposta em sua linha de Cosméticos
prontos para uso, incorporando os princípios da
aromaterapia à praticidade da vida moderna,
proporcionando bem estar ao corpo e a mente.
Em embalagens charmosas e funcionais, nas
versões em creme, loção e gel, os cosméticos são
elaborados com sinergias multifuncionais de óleos
essenciais puros, com ingredientes 100% naturais,
de origem vegetal e biodegradáveis. Produzidos de
forma consciente, não contém parabeno e não são
testados em animais. A Bioessência conta também
com uma linha completa de óleos essenciais
naturais e orgânicos, óleos vegetais, hidrolatos,
cosméticos sem fragrância, argilas, sabonetes e
acessórios. Com produtos certificados pelo IBD e
diferenciais de compra para cada tipo de público,
a BioEssência atende desde aos profissionais
especializados na área até os consumidores finais,
com a confiança de estarem adquirindo produtos
de qualidade.

Um novo conceito de venda a granel tem chamado a
atenção de varejistas de todo o Brasil. Iniciada há dois anos,
a NeoGranel® vem importando dos EUA um sistema de
armazenamento que se propõe a resolver tudo que dificulta o
sistema de granel no Brasil atualmente.
Os chamados “bins” são higiênicos, pois reduzem ao mínimo
o contato humano com o alimento. São duráveis, pois são feitos de policarbonato BPA free. São
rentáveis, pois possibilitam a comecialização de mais produtos em um menor espaço e além disso
ainda organizam esse espaço, destacando o produto e deixando o setor de granel extremamente
atraente. E, é claro, são eco friendly, pois estimulam a forma de comércio de alimentos mais
sustentável da atualidade, que é o granel. Muitas lojas já aderiram ao novo modelo. Redes como
Casas Pedro e Hortifruti estão aos poucos instalando os bins NeoGranel® em suas unidades.
Outras vitrines da marca são a Xodó de Minas - Petrópolis, a Mundo Verde - Nova Friburgo, a
Natureba - Porto Alegre e a Pipocando - Vitória, além de vários outros que podem ser vistos no
site: www.neogranel.com.br. Apresentando: a forma inteligente de vender a granel.

Being on the market for 15 years, and renowned by
the quality and pureness of its products, BioEssência
renews itself and bets on its line of ready-for-use
Cosmetics, incorporating aromatherapy principles to
modern life, providing well-being for the mind and
body. Within charming and functional packages, and
with cream, lotion and gel options, the cosmetics are
made with multifunctional synergies of pure essential
oils, with ingredients that are 100% natural,
biodegradable and come from plants. Made with
consciousness, they do not contain parabens and are
not tested on animals. Bioessência also counts with
a complete line of organic and natural essential oils,
vegetable oils, hydrolats, fragrance-free cosmetics,
clays, soaps and accessories. Having products
certified by IBD and a purchasing differentiation
for each type of audience, Bioessência serves from
the specialized professional of the sector to the end
consumer, all having the confidence to be acquiring
quality products.

A new concept of loose sales has been attracting the attention of retailers from all over Brazil.
Founded two years ago, NeoGranel® has been importing from the USA a storage system which
proposes itself to solve everything that currently hampers the loose sales system in Brazil.
The so-called “bins” are hygienic, because they reduce human contact with the food to a
minimum. They are durable, since they are made from BPA free polycarbonate. They are profitable,
because they enable selling more products at a smaller space, also organizing the space,
highlighting the product and making the loose sales sector very attractive. And, of course, they
are eco-friendly, since they stimulate the most sustainable form of food trade nowadays, which is
selling loose. Several shops have already adhered to the new model. Chains such as Casas Pedro
and Hortifruti are installing the NeoGranel® bins in their units little by little. Other windows for
the brand are Xodó de Minas - Petrópolis, Mundo Verde - Nova Friburgo, Natureba - Porto Alegre
and Pipocando - Vitória, besides several others that can be checked at the site: www.neogranel.
com.br. Introducing: the smart way of loose selling.

Hundreds of Suppliers of Organic Products, Natural & Sustainable
and thousands of products to supply your establishment.
Varejista,
Após escolher o seu fornecedor de produto orgânico, verifique a validade da
certificação do produto.
Conheça as principais informações para você negociar com o seu fornecedor em
nossa matéria no editorial da pag. 38 nesta edição, ou, se preferir consulte o site
www.mapa.com.br e obtenha todas as informações detalhadas.
Bons negócios

Retail,

Nutriex
Macarrão de Mandioca Carpe Diem é uma inovação no mercado de alimentos funcionais.
Trata-se de uma massa light, sem glúten e sem lactose, e que pode ser consumida em dieta com
restrição de glúten ou até mesmo aquelas pessoa interessadas em uma alimentação à base
de massa de macarrão mais leve e saudável. Contendo 54% menos calorias que os macarrões
convencionais, 55% menos carboidrato,0% de sódio, 0% decorante, livre de colesterol,sem
açúcar, sem soja e 0%de gordura trans, além de ser rico em ômega 3 e ômega 6, não há dúvidas
de como irá sem prontamente aceito nesse mercado alimentício em expansão.
Xilitoca é um biscoito único em todo o mundo. Assado, crocante, com o sabor nobre e muito
delicado da tapioca, e que o consumidor não consegue parar de comer. Toda a composição de
ingredientes da Xilitoca é sem Glúten, sem Lactose, sem Proteína do Leite, sem Soja, sem Ovo,
sem Açúcar e 0% de Gorduras Trans, o que a difere mais ainda nesse mercado de restrições e
novas exigências alimentares.

The Carpe Diem Manioc Pasta is a novelty in the market of functional food. It is a light, glutenand lactose-free pasta, which can be consumed by those in a gluten-restricted diet or even
by those people interested in a feeding based on a healthier and lighter pasta. Having 54%
less calories than conventional pasta, 55% less carbohydrates, 0% sodium, 0% colorings, no
cholesterol, no added sugar, no soy and 0% of trans fats, besides being rich in omega 3 and
omega 6, there is no doubt that it is going to be readily accepted in this expanding food market.
Xilitoca is a unique cracker in the whole world. Baked, crispy, with the fine and very delicate
tapioca flavor, and which the consumer can’t stop eating. The whole Xilitoca composition is
gluten- and lactose-free, with no milk proteins, no soy, no eggs, no added sugar and 0% of
trans fats, making it even more different in this market of restrictions and new food demands.

46 - 2014 Junho

Centenas de Fornecedores de
Produtos Orgânicos, Naturais e
Sustentáveis e milhares de produtos
para abastecer seu estabelecimento.

www.ferraristella.com.br

After choosing your supplier of organic produce, check the validity of the certification.
Meet key information for you to negotiate with your supplier in our field in the pag. 38 editorial in
this issue, or if you prefer please visit www.mapa.com.br and get all the detailed information.
Good business.
O Portal www.espacoorganicoenatural.com.br é atualizado diariamente, confira!
The Portal www.espacoorganicoenatural.com.br is updated every day, check it out!
REALIZAÇÃO
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Visite o nosso portal:
espacoorganicoenatural.com.br

Produtos Naturais
estão presentes em
mais de 90% dos lares.

Saudabilidade!

Healthily!

Essa é a palavra chave para você atrair e
fidelizar novos consumidores.

This is the keyword so you can attract
and loyalty of new CONSUMERS.

É isso que você vai encontrar a partir de agora, produtos que
rentabiliza o seu estabelecimento em harmonia com o meio
ambiente, para atender o consumidor que busca nas gondolas
muito mais que um item de compra, ele quer qualidade de vida
com responsabilidade social e ambiental

This is what you will find from now, monetize
your products establishment in harmony with the
environment, to meet consumers seeking in their
gondolas more than one item to buy, he wants quality
of life with social and environmental responsibility.

ECONUT

Itacoatiara - AM
Produtos Orgânicos: Castanha do Pará
Certific.: SisOrg, TECPAR
11 3023-0713
econut@econut.com.br

Cabruca

Ilhéus - BA
Produtos Orgânicos: Temperos e Grãos.
Certific.: SisOrg, IBD
73 3632 - 3031
cabruca@cabruca.com.br

Gebana
COOPAVAM

Juruena - MT
Produtos Orgânicos: Castanha do Brasil
Certific.: SisOrg, ECOCERT
66 3553-1690
coopavam@hotmail.com

APROVAP

Taubate - SP
Produtos Orgânicos: Castanha do Pará e
Linhaça
Certific.: SisOrg, ECOCERT
12 99117-9724 / 12 98801-8764
organicosaprovap@hotmail.com

Capanema - PR
Produtos Orgânicos: Farinhas, Gãos e
Cereais
Certific.: SisOrg, ECOCERT
46 3552 - 3118
info@gebana.com.br

COPERMATE

Sta. Maria do Oeste - PR
Produtos Orgânicos: Chá Mate
Certific.: SisOrg, IBD
42 3644 - 1177
produtosdaterra@anca.org.br

Arroz Ecológico Topanotti

Ermo - SC
Produtos Orgânicos: Arroz: Integral,
Cateto e Cateto Vermelho.
Certific.: SisOrg, ECOCERT
48 3546-0049 / 48 9141-0049
comercial@topanotti.com.br

COPPALJ

Namastê

Pedreiras - PA
Produtos Orgânicos: Babaçu
Certific.: SisOrg, IBD
99 9122-7590 / 99 3634-1463
valdenerp@hotmail.com

Santana de São Francisco - BA
Produtos Orgânicos: Especiarias e Chás
Certific.: SisOrg, IBD
79 3339 - 5066 / 79 9123-5758
debora@namaste.ind.br
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65% dos consumidores
compram alimentos
orgânicos e naturais em
supermercados.
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Porto Alegre - RS
Produtos Orgânicos: Azeite de Oliva
Extra Virgem
Certific.: SisOrg, ECOCERT
51 2129-1515
compras@uniagro-ind.com.br

Vinagre São Francisco

Caxias do Sul - RS
Produtos Orgânicos: Vinagres de Maça,
Kiwi e Vinho
Certific.: SisOrg, ECOCERT
54 3212 - 1092
sac@vinagreorganico.com.br

Organic Lovers

Gonçalves - MG
Produtos Orgânicos: Cereais, Produtos
Processados e Pratos Nutricionais
Certific.: SisOrg, TECPAR
41 3151-3303
contato@organiclovers.com.br

Ecoban

Alta Floresta - MS
Produtos Orgânicos: Azeite Extra Virgem
de Castanha-do-Pará
Certific.: SisOrg, ECOCERT
66 3521-8969 / 11 2175-8778
gfbegiato@grupoorsa.com.br

Orgânicos da Mantiqueira

Gonçalves - MG
Produtos Orgânicos: Farinha de Trigo e
Fubá.
Certific.: SisOrg, ECOCERT
35 3654-1453
goncalves@organicosdamantiqueira.com.br

Uniagro

Ademir Rodrigues

São Sebastião da Amoreira - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3265 - 2523
ademirodrigues-@hotmail.com

Agropalma

São Paulo - SP
Produtos Orgânicos: Óleo de Palma em
Diversas Versões
Certific.: SisOrg, IBD
11 2505-6400 / 11 2505-6405
comercial@agropalma.com.br

Airton José Arezi

Cascavel - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
45 9961-1253
mssmc@ig.com.br

Delsim Moreira - MG
Produtos Orgânicos: Azeite de Oliva
Extra Virgem
Certific.: SisOrg, IBD
35 3624-1334
newton@kraemerfass.com.br

Sta. Rosa de Lima - SC
Produtos Orgânicos: Molho e Polpa de
Tomate
Certific.: SisOrg, ECOCERT
48 3654 - 0038
agreco@agreco.com.br
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Almirante Tamandaré - PR
Produtos Orgânicos: Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3657-9699
cdalvim@yahoo.com.br

Carlos Roberto Kmiecik

Campo Magro - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9948-2177
silvia.kmiecik@yahoo.com.br

Chácara dos Lírios

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9995-9859
eraldohallama@hotmail.com

Rancho Ecofrutícola

Broto Legal

COOPERAGRECO

Colombo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9902-8032
colombo@emater.pr.gov.br

Chácara Família Hallama

Realeza - PR
Produtos Orgânicos: Óleo de Soja
Refinado
Certific.: SisOrg, IBD
46 4054-9016
roberto@biorganica.com.br

Campinas - SP
Produtos Orgânicos: Azeite Extra Virgem
Certific.: SisOrg, ECOCERT
19 3716-8800
pauloantonio@brotolegal.com.br

Carlos Augusto de França

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9677-8454
angelo@serdaterra.com.br

Biorganica
Camacan - BA
Produtos Orgânicos: Amendoa de Cacau
e Castanha de Caju
Certific.: SisOrg, IBD
71 4102-4359
alex@planetacacau.com.br

Uraí - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 8406-8089
apolpr@uol.com.br

Carlos Dario Alvim

Azeite Verde Oliva

Planeta Cacau

APOL PR

Ligia Pia & Palma

Cornélio Procopio - PR
Produtos Orgânicos: Polpa de Tomate.
Certific.: SisOrg, TECPAR
43 3523-9685
ligiapia2004@yahoo.com.br
Fidelize mais consumidores
em sua loja, vendendo
produtos orgânicos e naturais.

www.ferraristella.com.br

Rancho Queimado - SC
Produtos Orgânicos: Molhos e Purê de
Tomate
Certific.: SisOrg, ECOCERT
48 3275 - 1437
ranchoecofruticola@gmail.com

Triangulo

Itapolis - SP
Produtos Orgânicos: Óleo, Gordura e
Creme Vegetal
Certific.: SisOrg, IBD
16 3263-9000
tatiana@trianguloalimentos.com.br

www.espacoorganicoenatural.com.br

Chácara Gaia
Amadeu Luiz Ferreira

Tijucas do Sul - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9122-4302
csierraf@hotmail.com

Anderson & Gelson Sozzeki
Tijucas do Sul - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9126-0081
andersonsozzeki@yahoo.com.br

Aparecida de Goiânia - GO
Produtos Orgânicos: Hortaliças, Mamão
e Maracujá
Certific.: IBD, SisOrg
62 9686-0550
chacaragaia@gmail.com

Chácara Hisashi

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9994-8282
hisashifuruie@yahoo.com.br
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Chácara Modelo

Ribeirão Claro - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3536-1656
viveiromodelo@bol.com.br

Chacara Morro Alto

Curitiba - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3657-3471
elisabeth@chacaramorroalto.com.br

Chácara Nizer

Guarapuava - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
42 3623-2000
altinoserferg@yahoo.com.br

Chacara Strapasson

Bocaiúva do Sul - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3656-7080
campo@chacarastrapasson.com.br

Chacára Tapera do Pinhal
São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9181-3994
frutariasaojoao@hotmail.com.br

Chacara Victor

Ribeirão Claro - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3536-1313
pousadavictor@pousadavictor.com.br

Chácara Nova Itália

Morretes - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 8452-9055
marize@hotmail.com

Chácara Paraíso na Terra

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3381-5824
arapetti@naturalmarket.com.br

Chácara S.D.E

Araucária - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3614-7530
agro.smag@araucaria.pr.gov.br

Chácara Santa Rita

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 8417-5573
will_fut10@hotmail.com

Chácara Vovó Aoni

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3278-6174
coocastel.sjp@gmail.com

Chácara Vovó Silvia

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9203-4727
marcosprado1954@hotmail.com

Cio da Terra

Jarinu - SP
Produtos Orgânicos: Frutas, Legumes e
Verduras
Certific.: SisOrg, ECOCERT
11 4887 - 1292
zucodeluca@ciodaterra.bio.br

CPRA Agroecologia

Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3544-8100
agroecologia@cpra.pr.gov.br

Danielle Cristina Pomkerner
Weiber

Ponta Grossa - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
42 9909-2072
danielle_weiber@hotmail.com

Danilo Meidas Pinheiro e
Outros
Presidente Prudente - SP
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
18 98813 4550
danmeidas@hotmail.com

Delmar da Silva Moura
Tijucas do Sul - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9188-3564
simoneribeiro1976@uol.com.br

Estância Chalana

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3309-8289
aureliopeplow@yahoo.com.br
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Ovos D¨Granja

Tupã - SP
Produtos Orgânicos: Ovos
Certific.: IBD, SisOrg
14 3491-3179
sol2206@terra.com.br

Pomar

Maringá - PR
Produtos Orgânicos: Verduras e Legumes
Certific.: ECOCERT, SisOrg
44 3031-4056
pomar.maringa@yahoo.com.br

Fernando Euclides Mantovani
Proença

Porto Alimentos

São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos: Ovos
Certific.: IBD, SisOrg
15 3261-5713
angela@portoalimentos.com.br

São Jerônimo da Serra - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9141-9690
fernandosjs93@hotmail.com

Fito Artes

São Vicente de Minas - MG
Produtos Orgânicos: Legumes e Verduras
Certific.: SisOrg, IBD
31 3296 - 1934
adriana@fitoalimentos.com.br

Gabriel Moser Galvão Menezes
Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9895-6267
gabrielflorestar@gmail.com

Gralha Azul Avícola Ltda.
Francisco Beltrão - PR
Produtos Orgânicos: Ovos
Certific.: TecPar, SisOrg
46 3211-2200
gralha@gaa.com.br,

Tijucas do Sul - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9119-8381
lucasklakoski@hotmail.com

Joaquim Kmiecik

www.ferraristella.com.br

Assaí - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9610-5714
zezao_jose@yahoo.com.br

São Paulo - SP
Produtos Orgânicos: Alface e Tomate
Certific.: SisOrg, ECOCERT
14 3847-1115 / 14 99854-8602
alex@fazendariobonito.com

Jelson Adriano Klakoski

65% dos consumidores
compram alimentos
orgânicos e naturais em
supermercados.

José Inoue Vicente

Fazenda Rio Bonito

Colombo - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3656-1751
atendimento@saboresdanatureza.com

Londrina - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9997-4631
daí_vetter@hotmail.com

Ribeirão do Pinhal - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9143-5086
rosangelbezeina@hotmail.com

Itapetininga - SP
Produtos Orgânicos: Laranja Pêra-Rio
Certific.: SisOrg, IBD, DEMETER
11 98101-4848
sophieboyriven@hotmail.com

J.D.G Strapasson Ltda - EPP

Chácara São José

Chácara Shalon

Fazenda Nossa Senhora da
Conceição

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9958-3494
faanjo13@hotmail.com

www.espacoorganicoenatural.com.br

Leonardo Kmiecik

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9626-3205
cristianekmiecik@hotmail.com

Rancho Caminho das Águas
São José dos Pinhais - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9907-1168
alexandraleschnhak@gmail.com

Ludovico Carachenski

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9973-7383
hcarachenski@smab.curitiba.pr.gov.br

Rancho Tuiuiu

Petrópolis - RJ
Produtos Orgânicos: Verduras e Legumes
Certific.: IBD, SisOrg
24 2222-8244
rtuiuiu@terra.com.br

Luiza Midori Kumazawa
Tanigushi

Roberto Akira Nagase

Birigui - SP
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
18 3641-3375
sincoagro@birigui.sp.gov.br

Piraquara - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Condimentos
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3673-3341
nagase.ciodaterra@gmail.com

Lyncoln Carneiro

Rogério Azevedo Palma

Cascavel - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
45 3226-2934
robinbeckerpr@hotmail.com

Cornélio Procópio - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 8821-5840
rpalma@sefa.pr.gov.br

Marcos Kmiecik

Rosilene Siqueira

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9958-2218
terravivamarcos@hotmail.com

Almirante Tamandaré - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 8416-4273
rosilenersiqueira@gmail.com
2014 Junho -

55

CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS, NATURAIS E SUSTENTÁVEIS

CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS, NATURAIS E SUSTENTÁVEIS

Salute

Curitiba - PR
Produtos Orgânicos: Frutas Citrícas e de
Caroço
Certific.: IBD,SisOrg
41 3016 - 8613
salute@salutefoods.com.br

Silvestre Haiduke

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.:TecPar, SisOrg
41 3292-9030
marganalepa@hotmail.com

Sítio Maanaim

Morretes - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9689-9705
geovanitakalil@gmail.com

Sítio Nossa Senhora Aparecida
Cornélio Procópio - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3523-3010
silvialfpedroso@gmail.com

Sítio Nova Esperança

Morretes - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 9189-8153
cilu1616@gmail.com

Sítio Um Passo p/ a Liberdade
Congonhinhas - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 8476-6912
arrudaorganico@yahoo.com.br

Solange Tosca Galli

Colombo - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3656-7080
gilberto@chacarastrapasson.com.br

Visite o nosso portal:
espacoorganicoenatural.com.br
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Waldiceu Dias de Souza Chácara Souza
Marilândia do Sul - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 8844-4570
admwaldiceu@hotmail.com

Cruzilia Laticinios

Cruzilia - MG
Produtos Orgânicos: Queijo Tipo Caccio
Cavalo
Certific.: SisOrg, IBD
35 3346 - 1385 / 11 3326-2277
gilrocha@cruzilia.com.br

Terra Frutas

Colombo - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3656-7080
gilberto@chacarastrapasson.com.br

AAPIVALE

Ipatinga - MG
Produtos Orgânicos: Mel
Certific.: SisOrg, TECPAR
31 3827-2344
adm@aapivale.com .br

Sta. Terezinha - PB
Produtos Orgânicos: Queijo de Leite de
Cabra
Certific.: SisOrg, IBD
83 3422 - 7070
info@fazendatamandua.com.br

Fazenda Timbaúba

Campina Grande do Sul - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
41 3676-1041
freitasbetty@hotmail.com

Sítio Serra Maestra

Veralice de Paula - Recanto
dos Paula

Laticínios Gondwana

Londrina - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3347-0936
vvdutra@hotmail.com

www.ferraristella.com.br

Viamão - RS
Produtos Orgânicos: Mel
Certific.: SisOrg, IBD
51 3434 - 1018
orlandobaumgarten@globo.com

Fazenda Tamanduá

Pato Branco - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e
Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
46 9116-9716
agriculturafamiliar@patobranco.pr.gov.br

São Jerônimo da Serra - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9137-3843
rjuvencio@yahoo.com.br
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São Vicente de Minas - MG
Produtos Orgânicos: Queijo Tipo Brie e
Tipo Comembert
Certific.: IBD, SisOrg
35 3323-1150 / 31 3024-6405
gabriel@qsv.com.br

Valdecir Madalosso Agricultura Familiar

Sítio São Marcos
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Alcenira Baumgarten

Sítio São Bernardino

Bandeirantes - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 8479-8749
luciaorganico@hotmail.com

Uberaba - MG
Produtos Orgânicos: Requeijão Cremoso
e Manteiga
Certific.: IBD, SisOrg
34 3311-3939
taigors@taigors.com.br

Strapasson & Filhos

Santa Cecília do Pavão - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 9174-0450
sidmar_fajardo@hotmail.com

Sítio São José

Laticinios Taigor¨s

Queijos São Vicente

Cornélio Procópio - PR
Produtos Orgânicos:Hortaliças
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3523-2804
solangetosca@gmail.com

Sítio Nova Esperança

Londrina - PR
Produtos Orgânicos: Hortaliças e Frutas
Certific.: TecPar, SisOrg
43 3326-9664
chezekiel@yahoo.com.br

50% dos consumidores
conhecem produtos orgânicos

Cacimbinhas - AL
Produtos Orgânicos: Leite, Coalhadas,
Iogurte, Creme de Leite e Manteiga
Certific.: SisOrg, IBD
82 3338 - 4759
fale@fazendatimbauba.com.br

Candido Portinari - SP
Produtos Orgânicos: Queijo e Ricota de
Búfala
Certific.: IBD, SisOrg
16 3969 - 6124
contato@gondwana.com.br

www.espacoorganicoenatural.com.br

Café Baronesa

Andradas - MG
Produtos Orgânicos: Café em Grãos,
Torrado e Moido
Certific.: SisOrg, IBD
35 3731 - 3900 / 35 3731-1526
josecarlos@cafebaronesa.com.br
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COODAPIS

Jaboatão dos Guararapes - PE
Produtos Orgânicos: Mel
Certific.: SisOrg, IBD
81 3468 - 8667
coodapis@gmail.com
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Coop. Agrop. Prod. Org.Terra

Jaboti - PR
Produtos Orgânicos: Açúcar, Melado e
Rapadura
Certific.: SisOrg, IBD
43 3622 - 1272
cooperterra@cooperterra.com.br

COOPERCUC

Uauá - BA
Produtos Orgânicos: Doces, Geléias e
Compotas
Certific.: SisOrg, ECOCERT
74 3673 - 1428
vendas@coopercuc.com.br

Spress Café

Poços de Caldas - MG
Produtos Orgânicos: Café em Grãos,
Torrado e Moido
Certific.: SisOrg, TECPAR
35 3722 - 8868
export@spresscafe.com

Icatú Café

Ouro Fino - MG
Produtos Orgânicos: Café
Certific.: SisOrg, IBD
35 3441-1595 / 19 3651-1551
humberto@icatucafe.com.br

Planeta Verde

Lucélia - SP
Produtos Orgânicos: Açúcar Mascavo e
Rapadura Triturada
Certific.: SisOrg, ECOCERT
18 3551 - 9043 / 18 3551 - 9042
emilio@planetaverde.com.br

Café Bom dia

Varginha - MG
Produtos Orgânicos: Café em Grãos,
Torrado e Moido
Certific.: TECPAR, SisOrg
35 3219-1655
alex@bomdia.com.br

Café Morro Grande

Caucaia - CE
Produtos Orgânicos: Frutas Desidratadas
Certific.: SisOrg, TECPAR
85 9989-8708
claudiornapra@gmail.com

Chamel

Fazenda Camocim

Campo Largo - PR
Produtos Orgânicos: Mel
Certific.: TECPAR, SisOrg
41 3555-2626
dranka@chamel.com.br

Domingos Martins - ES
Produtos Orgânicos: Café
Certific.: SisOrg, IBD
27 3248 - 1727 / 27 3248 - 1154
hsloper@alternex.com.br

COMAPI

Goiasa

Simplício Mendes - PI
Produtos Orgânicos: Mel
Certific. : SisOrg, IBD
89 3482 - 1218 / 89 9922-3772
nutritivomel@gmal.com
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São Braz Café Gourmet

Rio de Janeiro - RJ
Produtos Orgânicos: Diet e Light
Certific.: SisOrg, IBD
21 3526-9001 ou 24 2291-9171
smoinho@sitiodomoinho.com

Sitio do Moinho

Cabedelo Paraíba - PB
Produtos Orgânicos: Café Torrado, Moido
e em Grãos
Certific.: SisOrg, ECOCERT
83 3216 - 4700 / 83 3216-4790
paula@saobraz.com.br

Estância Demétria

Botucatu - SP
Produtos Orgânicos: Barra de Cereais e
Baguetes
Certific.: IBD
14 3882-6346
demetria@demetria.com.br

Quinta dos Alvins

São Paulo - SP
Produtos Orgânicos: Géleia de Maracuja
Light
Certific.: SisOrg, IBD
11 2729-2432
claudia.andreoli@passionfruitcompany.com

Almirante Tamandaré - PR
Produtos Orgânicos: Geléias de Frutas
Certific.: SisOrg, TECPAR
41 3657-3699
quintadosalvins@gmail.com

EMAF - Desidratação de Frutas

Piracicaba - SP
Produtos Orgânicos: Mel
Certific.: TECPAR, SisOrg
19 2106-3660
qualidade@morrogrande.com.br

Passion Fruit Company

Secale Pães

Porto Alegre - RS
Produtos Orgânicos: Pão de Centeio,
Disco de Pizza e Panetone
Certific.: ECOCERT, SisOrg
51 3019-0719
secale@secale.com.br

Bem Nutrir

Blumenau - SC
Produtos Naturais: Pães, Biscoitos, Pizzas
e Farinha Sem Glúten
47 3337-4078
bemnutrir@bemnutrir.com.br

Sítio Boa Vista

São Carlos - SP
Produtos Orgânicos: Café em Grãos,
Torrado e Moido
Certific.: SisOrg, IBD
16 3375 - 1776
marcosbs@yahoo.com.br

Goiatuba - GO
Produtos Orgânicos: Açúcar Cristal
Certific.: SisOrg, IBD
64 3608 - 8800
goiasa@goiasa.com.br

www.ferraristella.com.br

www.espacoorganicoenatural.com.br

Cerealle
Fidelize mais consumidores
em sua loja, vendendo
produtos orgânicos e naturais.

Pelotas - RS
Produtos Orgânicos: Linha Sem Glúten
Certific.: IBD, SisOrg
53 3273-6336 / 53 9155-9752
cerealle@cerealle.com.br
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Carlos Gilberto Caetano

Brasilia - DF
Produtos Orgânicos: Carnes Bovinas
Certific.: SisOrg, ECOCERT
61 3502-8686 / 61 9229-0044
cantaodalagoinha@gmail.com

Domaine Agroecológica

Domingos Martins - ES
Produtos Orgânicos: Carnes Bovinas,
Suinas e Frango
Certific.: SisOrg, IBD, DEMETER
27 3248 - 3124
joaquimsilva@domaine.com.br

Estância Carolina

Campo Grande - MS
Produtos Orgânicos: Bovinos de Corte
Certific.: SisOrg, IBD
67 3383 - 3223
llbcg@terra.com.br

Good Soy

Conquista - MG
Produtos Naturais: Sem Glúten, Sem
Lactose e Diet
34 3318-1500
goodsoy@goodsoy.com.br

Pão DUCEU

São Paulo - São Paulo
Produtos Orgânicos: Sem Glúten Sem
Lactose e Diet
Certific.: ECOCERT, SisOrg
11 3721-7366
paodocelso@hotmail.com

Sabor Alternativo

Pirai do Sul - SC
Produtos Naturais: Biscoitos e Granolas
Sem Glúten
42 3237-3151
contato@saboralternativo.com.br

Fazenda Jacutinga

Figueirópolis D´Oeste - MT
Produtos Orgânicos: Bovinos de Corte
Certific.: SisOrg, IBD
65 3254 - 1214
mtefusco@hotmail.com

Amazon Polpas

Alambique do Espraiado

Castanhal - PA
Produtos Orgânicos: Polpa de Açai
Certific.: SisOrg, IBD
91 3721 - 6975
comercial@amazonpolpasacai.com.br

Maquine - RS
Produtos Orgânicos: Cachaça
Certific.: SisOrg, IBD
51 9369-3318
aprodecana@alambiquesgauchos.com.br

Bio Ecobrazil

Casa de Madeira

Belém - PA
Produtos Orgânicos: Polpa de Açai
Certific.: SisOrg, IBD
91 8322-3796
contato@bioecobrazil.com.br

Bio Frutas

Campo Grande - MS
Produtos Orgânicos: Polpa de Frutas
Certific.: SisOrg, IBD
67 3383 - 8419
mercedes@biofrutas.com.br

Bento Gonçalves - RS
Produtos Orgânicos: Suco de Uva
Certific.: SisOrg, ECOCERT
54 3453-5678
floriano@casamadeira.com.br

SAMBAZON

Santana - AP
Produtos Orgânicos: Polpa de Frutas
Certific.: SisOrg, ECOCERT
96 3283-0876
miguel@sambazon.com.br

Cachaça Gabriela

Ribeirão Preto - SP
Produtos Orgânicos: Cachaça
Certific.: SisOrg, ECOCERT
16 3972 - 1308
hugo@cachacagabriela.com.br

Açai Du Adauton

Campo Grande - MS
Produtos Orgânicos: Polpa de Frutas
Certific.: SisOrg, IBD
67 3347-0001
contato@duadauton.com.br

Faz. Minas Gerais e Sta. Rita

Campo Grande - MS
Produtos Orgânicos: Bovinos de Corte
Certific.: SisOrg, IBD
67 3352 - 3708
freitas.g@brturbo.com.br

Vegemais

Sorocaba - SP
Produtos Naturais: Hamburguer, Quibe
Almôndega e Salsicha à Base de Soja
15 3011 - 2799
lucilia@vegemais.com.br

Primar Pescados

Tibaú do Sul - RN
Produtos Orgânicos: Camarão e Ostras
Certific.: SisOrg, IBD
84 3246 - 5808 / 84 9178-1690
wilson.primar@terra.com.br

Sabor Vital

Porto Alegre - RS
Produtos Naturais: Biscoitos, Pães e
Torradas Sem Glúten
51 3361-3436
contato@saborvital.com.br
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Navi Carnes

Rochedo - MS
Produtos Orgânicos: Carne Bovina
Certific.: SisOrg, IBD
67 3289-1800
luciana.qualidade@hotmail.com

www.ferraristella.com.br

Purea Ind. Alimentícia

Marapoama - SP
Produtos Orgânicos: Polpa de Frutas
Certific.: SisOrg, IBD
17 3523 - 2440
alimentos@cossari.com.br

www.espacoorganicoenatural.com.br

Verde Brasil Alimentos

Piraí do Sul - PR
Produtos Orgânicos: Polpas de Frutas
Certific.: SisOrg, TECPAR
42 9961-9147
luciano@verdebrasilorganicos.com.br

Voasa Agroindustria

Itapeva - SP
Produtos Orgânicos: Polpas de Frutas
Certific.: SisOrg, IBD
15 3624 - 9038
roberval@voasa.com.br

Visite o nosso portal:
espacoorganicoenatural.com.br
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50% dos consumidores
conhecem produtos orgânicos

Cachaça Serra Limpa

J.B. Destilados

Patrocinio - MG
Produtos Orgânicos: Cachaça
Certific.: SisOrg, IBD
34 3831 - 1230
beneditograu@terra.com.br

Duas Estradas - PB
Produtos Orgânicos: Cachaça
Certific.: SisOrg, IBD
83 3277-1153 / 83 8790-0445
cachaca@serralimpa.com.br

Urupema - SC
Produtos Orgânicos: Suco de Maçã
Certific.: SisOrg, IBD
49 3236 - 1316
roquegaio@ibest.com.br

Eusébio - CE
Produtos Orgânicos: Suco de Caju
Clarificado
Certific.: SisOrg, IBD
85 3476-9545
cajuinasabortropical@fortalnet.com.br

Itajobi - SP
Produtos Orgânicos: Sucos
Certific.: SisOrg, TECPAR
17 3546-1413
wagner@citrusjuice.com.br

São Marcos - RS
Produtos Orgânicos: Suco Tinto Integral
Orgânico
Certific.: SisOrg, ECOCERT
54 3291-9500
sinuelo@sinuelo.com.br

Sítio Sabor da Serra

Cajuina Sabor Tropical

Citrus Juice

Sinuelo Vinicola
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Bioart - Biocosméticos

Tijucas - SC
Produtos Naturais: Sabonete Vegetal e
Linha de Cosméticos
48 3263-1777
contato@bioart.net.br

Niagro Nichirei do Brasil
Petrolina - PE
Produtos Orgânicos: Sucos
Certific.: SisOrg,IBD, TECPAR
87 2101 - 1402
ivan@niagro.com.br

COAGROSOL

Itápolis - SP
Produtos Orgânicos: Sucos e Citrus
Certific.: SisOrg, IBD
16 3263 - 9393
atendimento@coagrosol.com.br

Vinicola Nova Aliança

Caxias do Sul - RS
Produtos Orgânicos: Suco Tinto Integral
Certific.: SisOrg, ECOCERT
54 4009-4255
leonardo.alonso@novaalianca.coop.br

Cooperativa Pinheiro Preto
Pinheiro Preto - SC
Produtos Orgânicos: Sucos
Certific.: SisOrg, TECPAR
49 3562 - 1405
enricocanciani@gmail.com

ECOCITRUS

Monte Negro - RS
Produtos Orgânicos: Sucos
Certific.: SisOrg, ECOCERT
51 3632 - 4824
agro@ecocitrus.com.br

Primor

Tijucas - SC
Produtos Orgânicos: Suco de Laranja e
Limão
Certific.: SisOrg, IBD
48 3345-4000
primor@primor.ind.br

Dierberger Óleos Essênciais

Barra Bonita - SP
Produtos Orgânicos: Óleos Essenciais
Certific.: SisOrg,TECPAR
14 3604 - 2010
joel.horacio@dierberger.com.br

Visite o nosso portal:
espacoorganicoenatural.com.br
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Ligue já: 11 4038-0500
e reserve o seu espaço.
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Visite o nosso portal:
espacoorganicoenatural.com.br
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Produtos Naturais
estão presentes em
mais de 90% dos lares.

Fidelize mais consumidores
em sua loja, vendendo
produtos orgânicos e naturais.
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Reserve já o seu espaço no
Catálogo de 2015.
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Trisamya

Rio Bonito - SP
Produtos Orgânicos: Ervas Medicinais,
Aromáticas e Nutracêuticas
Certific.: SisOrg, Ecocert
48 3275-1180
trisamya@trisamya.com.br
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