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Agradeço especialmente à Francal e Biofach pela 
parceria em tornar o Catálogo Nacional de Produtos 
Orgânicos, Naturais & Sustentáveis o veículo 
oficial das principais feiras do segmento verde. 
Esta união vem fortalecer todo o segmento unindo 
produtores, processadores e varejistas, para atender o 
consumidor que busca saúde e qualidade de vida. 
Agradeço também aos presidentes e 
superintendentes das Associações Estaduais de 
Supermercados, que acolhem carinhosamente 
a nossa ilha temática em todas as feiras. Enfim, 
agradeço muito a todos que atuam conosco nessa 
missão de fortalecer o segmento de Produtos Verdes, 
amigos produtores, varejistas, certificadoras e a 
todos os produtores e processadores de produtos 
orgânicos, naturais e sustentáveis.

I specially thank the Francal and Biofach for the 
partnership, in making the Catálogo Nacional de 
Produtos Orgânicos, Naturais & Sustentáveis the 
official vehicle of the main trade shows of the green 
segment. This union is strengthening producers, 
processors and retailers, to attend the consumer 
seeking health and quality of life.
I also thank the CEOs and superintendents of the 
Associações Estaduais de Supermercados State 
Associations of Supermarkets, that warmly welcome 
our thematic island in all the trade shows. Lastly, 
I thank very much all those who work with us in 
this mission of strengthening the Green Products’ 
segment, friend producers, retailers, certifiers, 
and all the producers and processors of organic 
products, natural and sustainable.
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Editorial

Miguel Ferrari Stella
Diretor/Director da Ferrari Stella Comunicação

Expansão acelerada

Em fase de consolidação, o mercado de orgânicos cresce a pas-
sos largos no Brasil, incentivado pela preocupação da população 
com a saúde e os efeitos nefastos dos insumos químicos sobre os 
alimentos, as pessoas e o meio ambiente. Apesar da crise econô-
mica que assola o País, promovendo desemprego e redução no 
consumo, a demanda por alimentos e bebidas com apelo saudá-
vel continua em alta, conforme mostramos nesta Edição 2016 do 
Catálogo Nacional de Produtos Orgânicos, Naturais e Sustentá-
veis. Atentos a essa tendência, produtores e processadores vêm 
ampliando o portfólio de produtos e a distribuição de orgânicos, 
fazendo-os chegar a vários pontos de venda e também a restau-
rantes, hotéis e padarias. Grandes indústrias que não ofereciam 
itens com apelo saudável estão se lançando nesse mercado, para 
não perder competitividade. Em países desenvolvidos e em ou-
tros em desenvolvimento, a produção de orgânicos e de saudáveis 
também continua em escala ascendente. É imprescindível, porém, 
que os produtores do segmento verde se conscientizem da neces-
sidade de gerenciar suas categorias no ponto de venda, a exemplo 
do que faz a indústria convencional, a fim de fazer seus produtos 
girar nas prateleiras. 

Sentimo-nos orgulhosos de contribuir para a evolução do setor 
por meio deste Catálogo de Produtos Orgânicos, Naturais e Sus-
tentáveis e do portal Varejo www.espacoorganicoenatural.com.br. 
A ampliação do número de empresas participantes desta edição 
confirma que estamos no caminho certo: é o reconhecimento da 
seriedade de um trabalho que começou em 2003 e se firmou a 
partir de 2005, com a criação do projeto “Espaço Orgânico, Natu-
ral & Sustentável” – uma prestação de serviços destinada a aproxi-
mar e a incrementar negócios entre produtores e varejistas, forne-
cer consultoria e disseminar o conceito e o gerenciamento dessa 
categoria de produto, do qual o Catálogo e o portal fazem parte. 
Já em 2005, demos início à realização anual da Semana Nacional 
de Produtos Orgânicos em Supermercados, em parceria com a As-
sociação Brasileira dos Supermercados (ABRAS). Nesses anos to-
dos continuamos firmes em nossa missão de informar, orientar e 
introduzir, no varejo, novos fornecedores do segmento saudável. 

Bons negócios e boas vendas com nosso Anuário 2016!

Accelerated espansion

In the consolidation phase, the organic market is growing 
by leaps and bounds in Brazil, encouraged by the concern 
of the population with health and the harmful effects of 
chemical inputs on the food, people and the environment. 
Despite the economic crisis plaguing the country promoting 
unemployment and reduced consumption, the demand for 
food and beverages with health appeal remains high, as 
shown in this 2016 edition of the National Organic Products 
Catalog, Natural & Sustainable. Aware of this trend, producers 
and processors have broadened the product portfolio and 
distribution of organics, making them reach various points 
of sales and also to restaurants, hotels and bakeries. Major 
industries that did not offer items with health appeal are 
launching this market so as not to lose competitiveness. In 
both developed and developing countries, the production 
of organics and health ones  also continues on an upward 
scale. It is essential, however, that the producers of the green 
segment be aware of the need to manage their categories at 
points of sale, taking as example that which the conventional 
industry does in order to make its products turnover on its 
shelves.

We are proud to contribute to the evolution of the sector through 
this Organic Products Catalog, Natural and Sustainable and 
the Retail portal (www.espacoorganicoenatural.com.br). The 
increase in the number of companies participating in this 
edition confirms that we are on the right track and is the 
acknowledgement of the seriousness of a job that began in 
2003 and has established itself since 2005 with the creation 
of the “Organic Space, Natural & Sustainable” – a service 
intended to bring together and to increase business between 
producers and retailers, provide counseling and disseminate 
the concept and management of this product category, of 
which the Catalog and portal are part. Already in 2005, 
we started holding  annually the National Week of Organic 
Products in Supermarkets, in partnership with the Brazilian 
Association of Supermarkets (Abras). In all these years we 
continue steadfastly in our mission: to inform, guide and 
introduce on the retail market new health segment suppliers.

We wish you the best business performance and 
excellent sales with our 2016 yearbook!



www.espacoorganicoenatural.com.br6
2016 Junho

7
2016 Junho

www.espacoorganicoenatural.com.br 52015 Junho -

“Excelente por Natureza!”

Foto: Mara Maravilha/ Brazil, TV Presenter, Singer

A Linha Premium é o mais re-
cente lançamento da Wax Green, 
uma coleção de seis meis medi-
cinais envasados em copos de 
vidro com design exclusivo para 
serem reaproveitados, pois a 
tampa fecha hermeticamente.

Escolhemos seis fl oradas que 
produzem meis com propriedades 
medicinais específi cas: Mel Flo-
res de Laranjeira, Mel de Flores 
Silvestres, Flores de Eucalípto, 
com Geleia Real, Flores Cipó Uva 
e Flores de Assa Peixe.Cada um 
deles traz consigo o aroma e as 
qualidades medicinais das plan-
tas usadas pelas abelhas.

O copo é totalmente reutilizável e 
ecologicamente correto.

The Premium Line is our newest 
product, a honey selection with 
medical benefi ts. The packaging 
has been exclusively designed. 
The glass bo� les are environ-
ment friendly and come with a 
lid that closes hermetically, to be 
reutilized.

We have carefully selected six 
diff erent fl ower varieties to pro-
duce a honey with special pro-
perties for your health: orange 
blossom, wild honey, eucalyptus 
fl ower, royal jelly, Cipó Uva and 
Assa Peixe bloom.

Each variety carries the fl avor 
and medicinal properties of the 
plant used by the bee.

Excellence by Nature!

Die Premium Line ist unser 
neuestes Produkt, eine Honig 
Auswahl mit medizinischer 
Wirkung. Die besondere Verpa-
ckung in Glasfl aschen mit einem 
exklusiven Design lässt sich wie-
der verwenden. Der Verschluss 
schließt hermetisch und ist damit 
umweltfreundlich.

Wir haben sechs verschiedene 
Blütensorten ausgewählt, um 
einen Honig mit besonderen 
Eigenschaften für ihre Gesund-
heit herzustellen: Orangenblüte, 
Waldhonig, Eukalyptusblüte, Ge-
lee Royal, Cipó Uva und die Assa 
Peixe Blüte.

Jede Sorte trägt das Aroma und 
die medizinischen Eigenschaften 
der von der Biene verwendeten 
Pfl anze.

Ein ausgezeichnetes Produkt
der Natur!

www.waxgreen.com.br
+55 (11) 5821-8421

Nosso stand na feira NATURALTECH está localizado na Rua 3/4 - B/C
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Caminho sem volta
No return path

Crescimento da demanda de alimentos e bebidas voltados para a 
saúde e o bem-estar supera o de produtos convencionais

Growth in demand for food and beverages geared to health and well-being  
exceeds that of conventional products

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Mercado
INTERNATIONAL TRENDS | Market
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A difusão das informações sobre alimen-
tação e qualidade de vida, a diversifica-
ção de produtos oferecidos no mercado 

e a ampliação da distribuição de alimentos sau-
dáveis continuam a impulsionar o crescimento 
mundial de produtos naturais, orgânicos e fun-
cionais, assim como os voltados para dietas res-
tritivas e de controle de peso. E as empresas – 
indústrias ou varejo – que não atentarem para 
essa tendência perderão espaço no mercado, 
especialmente em uma realidade em que as 
pessoas estão sofrendo com questões relacio-
nadas à obesidade.  

The dissemination of information 
about food and quality of life, di-

versification of products offered on the 
market and the expansion of distribution 
of healthy foods continue to drive global 
growth of natural, organic and functional 
products, being also focused on restric-
tive diets and control of weight. And the 
companies – whether industries or retail 
– that don´t take into consideration this 
trend will lose space in the market, espe-
cially in a reality where people are suffer-
ing from issues related to obesity.

The alert by Carolina Guzman, consultant at Euromonitor 
International, one of the  leading market research compa-
nies in the world, in a speech given during the Food Ingredi-
ents South America 2015 event “The prospect is that overall 
health and wellness products have higher growth than con-
ventional products in the food and beverages sectors, “ high-
lighted Carolina.
In the United States and Europe, where this market is more 
consolidated, investment funds and major industries have 
been investing in healthy food and beverages for at least 
two decades.

Health and wellness

Health and Wellness research results, held annually by Euro-
monitor in 54 countries, show that the category that encompass-
es food and beverages focused on health and well-being sold in 
2015, in retail, US $ 726.59 billion, a 35.7% growth compared 
to 2010. By 2020, global sales of these products are expected 
to increase 21.4%. Euromonitor adds to the category food and 
beverages classified as Organic, Fortified / Functional, Natu-

O alerta é de Carolina Guzman, consultora da Euro-
monitor International, uma das principais empresas de 
pesquisa de mercado do mundo, em palestra apresen-
tada durante o evento Food Ingredients south Ameri-
ca 2015. “A perspectiva é que, globalmente, produtos 
de saúde e bem-estar tenham crescimento superior aos 
produtos convencionais dos setores de alimentos e be-
bidas”, destacou Carolina. 
Nos Estados Unidos e na Europa, onde esse mercado 
é mais consolidado, fundos de investimento e grandes 
indústrias investem em alimentos e bebidas saudáveis 
há pelo menos duas décadas. 

Saúde e Bem-Estar

Resultados da pesquisa Health and Wellness, realizada 
anualmente pela Euromonitor em 54 países, revelam 
que a categoria que engloba alimentos e bebidas volta-
dos à saúde e ao bem-estar vendeu em 2015, no varejo,  
Us$ 726,59 bilhões, um crescimento de 35,7% em re-
lação a 2010. Até 2020, as vendas globais desses pro-
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dutos devem aumentar 21,4%.  A Euromonitor agrega 
nessa categoria alimentos e bebidas classifi cados como 
Orgânico, Fortifi cado/Funcional, Naturalmente saudá-
vel, Melhor para você e produtos para quem possui 
certos tipos de intolerância alimentar.

Grãos e legumes

Esses dados dão margem a algumas tendências. “Em 
primeiro lugar, dietas globais estão mais baseadas em 
vegetais do que nunca, com destaque para legumes e 
grãos”, constata Ewa Hudson, diretora da pesquisa. 
“Pães, massas e cereais, que foram perdendo terreno 
no mercado, estão mais uma vez sendo consumidos 
graças ao foco em grãos. A moda sem glúten também 
continua a ganhar força com lentilhas e grão-de-bico 
crescendo em popularidade como ingredientes da mas-
sa”, destacou.
A categoria de produtos “Naturalmente saudáveis” é a 
que mais vende em todo o mundo, segundo a pesqui-
sa Health and Wellness. Em 2015, as vendas globais dos 
“naturais” atingiram Us$ 276 bilhões, segundo a Euro-
monitor. Entram aqui aveia, produtos derivados de soja, 
água mineral e suco 100% integral, entre outros, mes-
mo quando não orgânicos. Para 2020, a expectativa é a 
de que as vendas tenham acréscimo de Us$ 69,2 bilhões. 
De acordo com a mesma pesquisa, “Alimentos fortifi ca-
dos/funcionais” foi a segunda categoria que mais ven-
deu no ano que passou, faturando Us$ 256 bilhões, um 
crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Aqui, 
a bola da vez são proteínas e alimentos que propor-
cionam energia extra. “se antes o foco dos fabricantes 
eram jovens do sexo masculino, o lançamento de novos 

rally Healthy. Best for you and for those who have certain types 
of food intolerance.

Grains and legumes

These data demonstrate some trends. “Firstly, global diets 
are based more than ever on vegetables, highlighting veg-
etables and grains,” notes Ewa Hudson, director of research. 
“Breads, pasta and cereals, which were losing ground in the 
market, are once again being consumed due to the focus on 
grains. Gluten-free fashion also continues to gain momentum 
with lentils and chickpea growing in popularity as dough in-
gredients,” she said.
The “naturally healthy” products category  is the best-selling 
worldwide, according to research by Health and Wellness. In 
2015, global sales of “naturals” reached US $ 276 billion, 
according to Euromonitor. Enter here oats, soy product de-
rivatives, mineral water and 100 natural juice among others, 
even when not organic. For 2020, the expectation is that sales 
should have a US $ 69.2 billion increase.
According to the same survey, “Food fortifi ed / functional” 
foods was the second-place category that sold over the past 
year, with earnings of US $ 256 billion, an 8% increase over 
the previous year. Here “the ball in play” are proteins and 
foods that provide extra energy. “If before the focus of manu-
facturers was on male youngsters, the launching of new prod-
ucts for more mature women and consumers helped to expand 
the market,” says Ewa.

produtos para mulheres e consumi-
dores mais maduros colaborou para 
ampliar o mercado,” explica Ewa.

Sem glúten amplia mercado

Alimentos sem glúten registraram 
crescimento global ao redor de 
8% em 2015, graças ao aumento 
da oferta por parte da indústria e 
do varejo, de olho no segmento de 
consumidores com restrições ali-
mentares. “se o valor das vendas 
de pão e massas tradicionais caem 
em todo o mundo, as versões sem 
glúten crescem”,  constata a dire-
tora da Euromonitor International.  
A pesquisa revela que apenas pão 
sem glúten vendeu cerca de Us$ 1 
bilhão no ano que passou. A cate-
goria, como um todo, cresceu 9,6% 
em 2015, mas os bolos sem glúten 
puxaram a fi la, com aumento de 
14% nas vendas em valor, o que 
demonstra quanto os consumido-
res com dieta restritiva anseiam 

Gluten-free market expands

Gluten-free foods recorded global 

growth of around 8% in 2015, thanks 

to increased supply from industry 

and retail, eyeing the consumer seg-

ment with dietary restrictions. “If the 

value of sales of bread and traditional 

masses fall worldwide, versions gluten 

grow,” notes the director of Euromoni-

tor International. The survey reveals 

that only gluten-free bread sold about 

US$ 1 billion in the past year. The cate-

gory as a whole, grew by 9.6% in 2015, 

but the cakes gluten pulled the line, an 

increase of 14% in sales value, which 

shows how much consumers with di-

etary restrictions crave consume. Con-

venience is another great lode. Sales 

of ready meals without gluten, for ex-

ample, jumped from US$ 287 million 

to US$ 406 million worldwide between 

2010 and 2015.

ENTENDA A PESQUISAENTENDA A PESQUISAENTENDA A PESQUISA

UNDERSTAND RESEARCHUNDERSTAND RESEARCHUNDERSTAND RESEARCHUNDERSTAND RESEARCHUNDERSTAND RESEARCHUNDERSTAND RESEARCH

HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have HEALTH and WELLNESS meets packaged foods and beverages that claim to have 
some benefi cial feature for health. Are they:some benefi cial feature for health. Are they:some benefi cial feature for health. Are they:

1. 1. 1. Foods and drinks that have the least amount of a substance considered Foods and drinks that have the least amount of a substance considered Foods and drinks that have the least amount of a substance considered Foods and drinks that have the least amount of a substance considered Foods and drinks that have the least amount of a substance considered Foods and drinks that have the least amount of a substance considered 
unhealthy: salt, sugar or fat, etc..unhealthy: salt, sugar or fat, etc..unhealthy: salt, sugar or fat, etc..unhealthy: salt, sugar or fat, etc..unhealthy: salt, sugar or fat, etc..unhealthy: salt, sugar or fat, etc..

2. 2. 2. Products without gluten, lactose or for diabeticsProducts without gluten, lactose or for diabeticsProducts without gluten, lactose or for diabeticsProducts without gluten, lactose or for diabeticsProducts without gluten, lactose or for diabeticsProducts without gluten, lactose or for diabetics
3. 3. 3. Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients Food and fortifi ed or functional beverages with added healthy ingredients 

(ex .: calcium, omega 3, etc.)(ex .: calcium, omega 3, etc.)(ex .: calcium, omega 3, etc.)(ex .: calcium, omega 3, etc.)(ex .: calcium, omega 3, etc.)(ex .: calcium, omega 3, etc.)
4. 4. 4. Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the Foods and drinks that are based on substances that naturally improve the 

health and well-being, such as high-fi ber, soy products, among othershealth and well-being, such as high-fi ber, soy products, among othershealth and well-being, such as high-fi ber, soy products, among othershealth and well-being, such as high-fi ber, soy products, among othershealth and well-being, such as high-fi ber, soy products, among othershealth and well-being, such as high-fi ber, soy products, among others
5. 5. 5. OrganicOrganicOrganic

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Mercado
INTERNATIONAL TRENDS | Market
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por consumir. Conveniência é outro 
grande fi lão. As vendas de refeições 
prontas sem glúten, por exemplo, 
saltaram de Us$ 287 milhões para 
Us$ 406 milhões em todo o mundo, 
entre 2010 e 2015. 

Orgânicos em alta

A categoria “orgânicos”, por sua 
vez, também continua em expan-
são, com crescimento mundial de 
4,5% em 2015 e vendas de Us$ 34,5 
bilhões no varejo . Os maiores saltos 
foram registrados pela Euromonitor 
nas economias emergentes, em paí-
ses como China, Argentina, Turquia, 
Marrocos, Colômbia, Índia e Romê-
nia. A Europa Ocidental manteve o 
aumento constante de 4%, enquan-
to na América do Norte o índice de 
crescimento não passou de 3%.  

Melhor para você 

De acordo com o estudo da Euro-
monitor, a categoria “Melhor para 
você”, que compreende alimentos 
e bebidas com redução de açúcar, 
gordura, sal e/ou hidratos de car-
bono, sofreu, em 2015, queda de 
1% nas vendas globais em valor. As 
razões apontadas provêm de duas 
vertentes: quando a gordura, o açú-
car, o sal e os hidratos de carbono 
são removidos de um alimento e/ 
ou bebida, algum tipo de substitui-
ção é geralmente neces-
sária e os consumidores 
estão atentos para rejei-
tar produtos com novos 
aditivos químicos. Outro 
empecilho são os esforços 
contínuos da indústria de 
alimentos no sentido de 
promover reformulações 
em seus portfólios de 
produtos mais saudáveis, 
em vez de desenvolver 
e promover extensões 
da categoria.  

Organic for high

The “organic”, in turn, also contin-
ues to expand, with global growth of 
4.5% in 2015 and sales of $ 34.5 bil-
lion at retail. The biggest jumps were 
recorded by Euromonitor in emerging 
economies in countries like China, Ar-
gentina, Turkey, Morocco, Colombia, 
India and Romania. Western Europe 
remained the constant increase of 4%, 
while in North America the growth rate 
did not exceed 3%.

Better for you

According to the study by Euromonitor, 
category “best for you”, which includes 
food and drinks with reduced sugar, fat, 
salt and / or carbohydrates, suffered in 
2015, down 1% in global sales in val-
ue . The reasons for this performance 
comes from two aspects: when fat, sug-
ar, salt and carbohydrates are removed 
from a food and / or drink, some sort 
of replacement is usually required and 
consumers are attentive to reject prod-
ucts with new chemical additives. An-
other obstacle is the continuing efforts 
of the food industry to promote refor-
mulations in their portfolios of health-
ier products instead of developing and 
promoting extensions category.

vENDAs GLOBAIs NO vAREJO - 2015     vENDAs GLOBAIs NO vAREJO - 2015     vENDAs GLOBAIs NO vAREJO - 2015     
Global retail sales - 2015Global retail sales - 2015Global retail sales - 2015

Naturally healthyNaturally healthyNaturally healthy

Food fortifi ed / functionalFood fortifi ed / functionalFood fortifi ed / functional

OrganicOrganicOrganic

Conheça seu 
consumidor e 
consumidora

Know your customer and consumer

Homens e mulheres têm percepções distintas 
sobre a própria saúde e 
diferem nas escolhas de compras  

Men and women have different perceptions about their 
own health and differ in purchasing choices.

Com as taxas de obesidade globais subindo 
28% entre os adultos, ao longo dos últi-
mos 30 anos, as pessoas estão se esforçan-

do para perder peso e melhorar sua qualidade 
de vida. Não é à toa que quase metade (49%) 
dos entrevistados na Pesquisa Global da Nielsen 
sobre saúde e Bem-Estar (2015), realizada em 
60 países, se considera acima do peso, e uma 
porcentagem semelhante (50%) está tentando 
emagrecer. Além da perda de peso, muitos con-
sumidores estão tomando medidas adicionais 
para melhorar a saúde em geral. Os alimentos 
com ingredientes naturais e não geneticamen-
te modifi cados, por exemplo, lideram a pesqui-
sa internacional da Nielsen e são considerados 
muito importantes para 43% dos entrevistados. 
Mas engana-se quem pensa que homens e mu-
lheres estão alinhados na forma de consumir. 
Embora não seja novidade que o bem-estar 
e o modo de lidar com o corpo seja diferen-
te entre homens e mulheres, as diferenças se 
estendem para os caminhos que procuram na 
hora de melhorar a saúde a partir dos hábitos 
alimentares. 

With global obesity rates rising 28% among 
adults over the past 30 years, people are strug-

gling to lose weight and improve their quality of life. 
No wonder that almost half (49%) the respondents 
in the Global Research Nielsen Health and Wellness 
(2015), performed in 60 countries, considered them-
selves as overweight, and a similar percentage (50%) 
are trying to lose weight . Besides losing weight, 
many consumers are taking additional measures to 
improve overall health. Foods with both natural and 
non-genetically modifi ed ingredients, for example, 
lead international research by Nielsen and are con-
sidered very important for 43% of the interviewees.
But it is misleading to believe that men and women 
are lined up in order to consume. Although it is noth-
ing new that the well-being and the way to deal with 
the body differs from men to women, the differences 
extend to the paths looking for the moment to improve 
health through eating habits.
Women, generally, are more likely than men to consider 
health attributes as an important infl uence on their pur-
chases. In particular, attributes like “less is more” - for 
products that possess no artifi cial fl avors and colors, 
calories, sugar or salt, or those that display themselves 

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Consumo
INTERNATIONAL TRENDS | Consumption

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Mercado
INTERNATIONAL TRENDS | Market
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As mulheres, geralmente, estão 
mais propensas que os homens 
a considerar atributos de saúde 
como importante infl uência em 
suas compras. Em particular, atri-
butos como “menos é mais” – rela-
tivos a produtos que não possuem 
sabores e cores artifi ciais, calorias, 
açúcar ou sal, ou os que se apre-
sentam sem ou com baixa gordu-
ra – são mais importantes para as 
mulheres que para os homens, re-
velou a pesquisa da Nielsen. Além 
disso, atributos saudáveis, como 
ingredientes naturais ou alimentos 
feitos com legumes, frutas e grãos 
integrais também são condutores 
mais importantes para hábitos de 
compra do público feminino que 
para o masculino.
A maioria de ambos os sexos faz 
escolhas alimentares para ajudar a 
evitar certas condições, como obe-
sidade, diabetes, colesterol alto e 
hipertensão. No entanto, os ho-
mens geralmente assumem um pa-
pel mais físico do que as mulheres 

with no or low fat - are more important for 
women than for men, revealed the Nielsen 
survey. Moreover, healthy attributes, such 
as natural ingredients or foods composed of 
vegetables, fruits and whole grains are also 
more important drivers for the public femi-
nine’s buying habits then for the male´s.
The majority of both sexes make food 
choices to help avoid conditions such as 
obesity, diabetes, high cholesterol, and 
hypertension. However, men generally 

quando se trata de estar em forma 
– mais de três quartos deles (77%) 
se exercitam ou praticam esportes 
em uma base regular, em compara-
ção com 68% das mulheres.

Consciência alimentar

No que se refere a compras de ali-
mentos, ambos os sexos são pro-
pensos a escolher alternativas lo-
cais, naturais e orgânicas. Homens 
e mulheres estão conscientes do 
que estão comendo, com 75% dos 
homens e 76% das mulheres afi r-
mando ler cuidadosamente rótulos 
com informações nutricionais. No 
entanto, os homens parecem ser 
mais exigentes na escolha de onde 
compram. Um percentual maior 
de homens diz comprar principal-
mente em lojas 
espec ia l izadas 
do que as mu-
lheres (68% dos 
homens contra 
60% das mulhe-
res). Mulheres, 
por outro lado, 
são mais crite-
riosas quando se 
trata de escolher 
os alimentos, 
com 71% acre-
ditando que ali-
mentos proces-
sados são insalubres, ante 65% dos 
homens.
Para atingir os consumidores de 
forma efi caz, é preciso entender 
como homens e mulheres perce-
bem sua saúde, assim como suas 
escolhas de compras. Portanto, 
conhecer como se comportam os 
clientes de cada sexo é essencial 
para que comerciantes, varejistas 
e fabricantes possam melhor dire-
cionar produtos e campanhas de 
mídia e, atingir seu público-alvo.

take a more physical role than women 
when it comes to being fi t - more than 
three quarters of the men (77%) exercise 
or play sports on a regular basis, com-
pared with 68% of the women.

Food Awareness

As to the purchase of food, both sexes 
are equally likely to choose alternative 
locations, natural and organic when-
ever possible (77% each). Men and 
women are highly aware of what they 
are eating, with 75% of men and 76% 
of women claiming to carefully read la-
bels with nutritional information.
However, men appear to be more de-
manding in choosing where to buy. A 
higher percentage of men say they buy 
mainly in specialized stores that sell a 
wide variety of healthy foods than women 

(68% of men vs. 60% women). Women, 
on the other hand, are more discerning 
when it comes to choosing foods, with 
71% believing that processed foods are 
unhealthy, compared to 65% for men.
To effi ciently reach consumers, you need to 
understand how men and women perceive 
their health as well as their purchasing 
choices. Therefore, knowing how custom-
ers of each sex act is essential for traders, 
retailers and manufacturers can better di-
rect products and media campaigns and 
thus reach their target public.

Prazer em pensar 
e viver orgânico.

Aguardamos seu contato
www.fazendadatoca.com.br

55 (19) 2106-8606

Saudável para o consumidor
PARA O PLANETA E 

PARA OS NEGÓCIOS

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Consumo
INTERNATIONAL TRENDS | Consumption

TENDÊNCIAs INTERNACIONAIs | Consumo
INTERNATIONAL TRENDS | Consumption

ATRIBUTOS DE SAÚDE SÃO MAIS INFLUENTES
ENTRE AS MULHERES

Porcentagem que diz que os seguintes atributos de saúde são “muito importantes” em infl uenciá-los a comprar mais 
de um determinado alimento / produtos alimentares

NÃO HÁ CORES ARTIFICIAIS
There is no artifi cial coloring

NÃO HÁ SABORES ARTIFICIAIS
There is no artifi cial fl avoring

FEITA A PARTIR DE VEGETAIS / FRUTAS
Made from vegetable and friuits

BAIXO NÍVEL DE AÇÚCAR / AÇÚCAR LIVRE
Low sugar / free sugar levels

BAIXO / SEM GORDURA
Low / non fat

BAIXO / SEM CALORIAS
Low / no calories

GMO LIVRE (ORGÂNICOS)
Free from GMOs (Organic)

BAIXO TEOR DE SAL / SÓDIO
Low salt content / sodium

SABORES NATURAIS
Natural fl avors

GRÃOS INTEGRAIS
Whole-grain

BAIXO TEOR DE / SEM COLESTEROL
Low content / cholesterol free

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

38%   9% pontos    47%

37%      8%         45%

36%      8%         44%

29%      7%      36%

27%      7%      34%

24%      7%      31%

40%      6%      46%

31%      6%      37%

33%      6%      39%

28%      6%      34%

35%      5%     40%



Fonte / Source: Nielsen Global Health & Wellness Survey, Q3 2014
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The changes that affected the econo-
my in 2015 transformed the Brazil-

ians´ manner of consumption. However, 
well informed and aware of the prod-
ucts they do not want to give up on, the 
consumers, even during rationalization 
times, make smart choices at the gas 
station. This is shown by the survey con-
ducted by APAS - Paulista Association of 
Supermarkets - in partnership with the 
research companies Nielsen and Kantar 
Worldpanel.

As mudanças que impacta-
ram a economia em 2015 
transformaram a maneira 

de consumir dos brasileiros. No en-
tanto, bem informados e cientes 
dos produtos dos quais não querem 
abrir mão, os consumidores fazem, 
mesmo em tempos de racionaliza-
ção, escolhas inteligentes na hora 
de abastecer o carrinho. É o que 
mostra o levantamento feito pela 
APAs – Associação Paulista dos su-

permercados –, em parceria com 
as empresas de pesquisas Nielsen e 
Kantar Worldpanel. 
Com o desemprego subindo e a in-
flação em alta corroendo o poder de 
compra das famílias, os supermerca-
dos fecharam 2015 com queda real 
no faturamento e não esperam um 
cenário diferente para 2016. Porém, 
mesmo em meio à crise, uma cate-
goria se destaca com desempenho 
positivo: os alimentos com apelo 
mais saudável.
Apesar de os consumidores segui-
rem adquirindo praticamente o 
mesmo número de categorias no 
carrinho, mudaram a quantidade 
comprada e a frequência, o que si-
naliza que estão sendo feitas “escolhas inteligentes”. 
Mas que critérios são levados em conta ao fazer esse 
tipo de escolha? 

Christine Pereira
Diretora Comercial da Kantar Worldpanel
commercial director at Kantar Worldpanel
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With rising unemployment and infla-
tion high up, eroding the purchasing 
power of households, supermarkets 
closed 2015 with real drop in sales 
and do not expect a different sce-
nario for 2016. But even amid the 
crisis, a category stands out with 
positive performance : foods with 
healthier appeal.
In spite of consumers continuing ac-
quiring almost the same number of cat-
egories in the shopping cart, they have 
changed the quantity purchased and the 
frequency, which signals that “smart 
choices” are being made. But what cri-
teria are taken into account when mak-
ing this kind of choice?
The commercial director of Kantar 

Worldpanel, Christine Pereira, explains that the first one 
is planning: the consumer rationalizes and plans to buy. 
Then, comes the search for value among categories and 

Saudabilidade é a bola da vez
Healthiness is the “Cue Ball”

Escolhas inteligentes e produtos saudáveis estão no topo 
da lista de preferências dos consumidores nas compras em 
supermercados

Smart and healthy product choices are at the top of the list of  
consumer preferences when shopping in supermarkets
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A diretora Comercial da Kantar Worldpanel, 
Christine Pereira, explica que o primeiro deles 
é o planejamento: “o consumidor racionaliza e 
se planeja para comprar. vem, a seguir, a busca 
de valor entre categorias e segmentos e a sau-
dabilidade, que procura a integração do saudá-
vel e do saboroso. O critério seguinte é o custo-
-benefício, no qual o produto, a promoção, os 
formatos e as embalagens são considerados”.
Ou seja, produtos que fazem bem à saúde tra-
zem um valor agregado, e esse benefício pode 
compensar o custo. Dados da pesquisa compro-
vam isso: no decorrer de 2015, a demanda por 
refrigerantes em geral caiu 5%, enquanto a de água de 
coco cresceu 11%; a margarina apresentou uma queda 
de 1,2% diante de um crescimento de 10% nas vendas 
da manteiga. A maior diferença foi identifi cada quan-
do o assunto é leite, com queda de 2% para os leites 

CRITÉRIOS PARA COMPRAS INTELIGENTES
CRITERIA FOR INTELLIGENT SHOPPING

1. Planejamento: o consumidor racionaliza e planeja suas compras
Planning: the consumer rationalizes and plans his purchases

2. Busca de valor nos produtos
Search of value in the products

3. saudabilidade: a integração do saudável e do saboroso
Healthiness: the integration of healthy and tasty

4. Custo-benefício: considera o produto, a promoção, os formatos e as 
embalagens
Cost-benefi t: considers the product, promotion, formats and packing.

Fonte / source: Kantar WorldPanel

segments and healthi-
ness, which seeks the 
integration of healthy 
and tasty. The next 
criterion is the cost-
effective, in which the 
product, promotion, 
formats and packag-
ing are considered. “
I.E. products that are 
good for health bring 
an added value, and 
this benefit can offset 

the cost. Survey data show that: in the course of 2015, 
the demand for soft drinks in general fell by 5%, whilst 
that of coconut water increased by 11%; margarine fell 
by 1.2% on a 10% growth in sales of butter. The biggest 
difference was identified when it comes to milk, down 2% 

comuns e aumento de 78% na demanda daqueles com 
baixa lactose.

Geração Y é menos disposta a economizar

A pesquisa apontou que 37% dos consumidores Mil-
lennials, ou Geração Y – aqueles com idade entre 26 e 
30 anos – não pretendem economizar. Trata-se de um 

for ordinary milk and 78% increase in demand from those 
with low lactose.

Generation Y is less willing to save

The survey showed that 37% of consumers Millennials, or 
Generation Y - those aged between 26 and 30 years - do not 
intend to save. This is a group that tends to buy more on im-

TENDÊNCIAs NACIONAIs | Consumo
TRENDS NATIONAL | Consumption Brazil
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grupo que tende a comprar mais por 
impulso e que prioriza viver o mo-
mento. Em comparação com a mé-
dia, os Millenials também são 10% 
mais leais às mar-
cas líderes. Por isso, 
quando avaliadas as 
tendências de con-
sumo desse grupo, 
que representa 26% 
da população bra-
sileira, nota-se que 
há uma inversão das 
prioridades, uma vez 
que não dispensam 
o consumo de categorias supérfluas. 
Isso sem falar que os jovens são bem 
preocupados com a saúde. 

Embalagens econômicas
 
As embalagens econômicas vêm 
caindo cada vez mais no gosto do 
consumidor, o que mostra que a de-
cisão de compra considera cada vez 
mais o custo-benefício dos produ-
tos. Na categoria de refrigerantes, 
por exemplo, as embalagens de 3 

HigHligHts

79% dos consumidores disseram, em 2015, ter trocado itens de sua alimentação 
por opções mais saudáveis. 
79% of consumers said that, in 2015, they had exchanged items from their diet 
for healthier options.

Entre os que compram produtos light, a maioria (62%) quer ter alimentação mais sau-
dável, contra 55% que querem perder peso. 
Amongst those who buy light products, the majority (62%) wants to have 
healthier food, against 55% who want to lose weight

Em 2015, a venda de açúcar caiu 6,4%, enquanto a de demerara aumentou 27%.  
In 2015, the sale of sugar fell 6.4%, whilst that of the demerara increased 27%.

Os pães industrializados caíram 3,5%, enquanto os integrais subiram 7%. 
Industrialized bread fell 3.5%, whilst the whole-grain rose 7%.

O leite UHT teve queda de 2% e o de baixa lactose, alta de 78%. 
The UHT milk decreased by 2%, and the low lactose, rose 78%.

Fonte / Source: Kantar Worldpanel

pulse and prioritizes living the present. 
Compared to the average, Millennials 
are also 10% more loyal to leading 
brands. So when evaluating consump-

tion trends of this 
group, which rep-
resents 26% of the 
Brazilian popula-
tion, it is noted that 
there is an inver-
sion of priorities, 
since they don’t 
give up on the con-
sumption of super-

fluous categories. Not to mention that 
young people are very concerned about 
health.

Economical packaging

The economic packages have been fall-
ing increasingly in consumer taste, which 
shows that the buying decision consid-
ers increasingly cost-effective products. 
In the category of soft drinks, for ex-
ample, 3-liter packaging showed growth 
of 1 percentage point, whereas the nor-

litros apresentaram crescimento 
de 1 ponto percentual, enquanto 
as usuais tiveram uma queda de 2 
pontos percentuais. A mesma ten-
dência foi constatada na maione-
se, em que as embalagens econô-
micas também cresceram 1 ponto 
percentual, enquanto as usuais ca-
íram 1 ponto percentual. 

O que os consumidores  
querem?

A análise revelou que proporcionar 
experiências na loja é fundamen-
tal. Mas ofertas e descontos estão 
no topo da lista das demandas dos 
consumidores: 75% dos entrevista-
dos disseram que  sempre compram 
produtos em promoção. A organi-
zação do ponto de venda também 
é de extrema importância, já que 
71% dos entrevistados revelaram 
que tentam ser racionais para evi-
tar o desperdício de tempo.

mal dropped by two percentage 
points. The same trend was found 
in mayonnaise, in which the eco-
nomic packages also grew 1 per-
centage point, while the usual fell 
1 percentage point.

What do the consumers 
want?

The analysis revealed that ex-
periences provided  in the store 
is fundamental. But offers and 
discounts are top on the list of 
demands of consumers: 75% of 
respondents said they always 
buy products on sale. The or-
ganization of the sales area is 
also extremely important, since 
71% of interviewees revealed 
that try to be rational to avoid 
wasting time.
In this scenario, the Kan-
tar Worldpanel recommends 
that, to conquer space, re-

TENDÊNCIAs NACIONAIs | Consumo
TRENDS NATIONAL | Consumption Brazil
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OPPORTUNITY 
IN  S IGHT

One option for manufacturers of 
organic or sustainable body 

care products  to dispose their prod-
ucts are the specialized sales chan-
nels or online sales, that is gaining 
momentum every day. But it´s not 
enough to display the products on 
a website and show their attributes. 
“It has been proved that consumer 
enchantment for the buying envi-
ronment is often more effective for 

completion of 
the sale rather 
than  the prod-
uct itself,” says 
Isadora Capo-
rali, partner and 
creator of the 
Sublime Rituals, 
portal born with 
the proposal to 
build a bridge 
between sustain-
able produc-
ers of self-care 

segment and consumers. One of the 
selling pillars of Sublime is to offer 
the customer the possibility to create 
well-being rituals from a series of 
products offered in a box. “The ac-
ceptance has been very satisfactory 
because there was nothing like it in 
the market,” concludes Isadora.

OPORTUNIDADE
À VISTA

Uma opção para fabricantes 
de produtos orgânicos ou 
sustentáveis de cuidados 

com o corpo escoarem seus pro-
dutos são os canais de venda espe-
cializados ou a venda on-line, que 
ganha impulso a cada dia. Mas 
não basta apenas exibir os pro-
dutos num site e colocar ali seus 
atributos. “Já se comprovou que 
o encantamento do consumidor 
pelo ambiente 
de compra mui-
tas vezes é mais 
efi caz para a 
concret ização 
da venda que o 
produto em si”, 
afi rma Isadora 
Caporali, sócia e 
idealizadora do 
sublime Rituais, 
portal que nas-
ceu com a pro-
posta de fazer a 
ponte entre pro-
dutores sustentáveis do segmento 
de autocuidado e consumidores. 
Um dos pilares de venda da subli-
me é oferecer ao cliente a possibi-
lidade de criar rituais de bem-estar 
a partir de uma série de produtos 
oferecidos em uma caixa. “A acei-
tação tem sido muito satisfatória 
porque não havia nada parecido 
no mercado”, conclui Isadora.

completion of 

Isadora Capo-

creator of the 
Sublime Rituals, 
portal born with 

build a bridge 

pelo ambiente 
de compra mui-
tas vezes é mais 
efi caz para a 
concret ização 
da venda que o 
produto em si”, 
afi rma Isadora 
Caporali, sócia e 
idealizadora do 
sublime Rituais, 
portal que nas-

Isadora Caporali 
Sublime Rituais

tailers must seek to know not only 
their consumers but also those who 
are not. They should  plan the sup-
ply, offer payment options, give 
emphasis on functional products, 
integral and with or without some 
ingredients, innovate in differentia-
tion, facilitate the life of buyers and 
offer intelligent promotions.

Diante desse cenário, a Kantar 
Worldpanel recomenda que, para 
conquistar espaço, os varejistas pro-
curem conhecer não só seus consumi-
dores, mas também aqueles que não 
o são. Que planejem o abastecimen-
to, ofereçam opções de pagamento, 
deem destaque aos produtos funcio-
nais, integrais e com ou sem alguns 
ingredientes, inovem em diferencia-
ção, facilitem a vida dos compradores 
e ofereçam promoções inteligentes.

TENDÊNCIAs NACIONAIs | Consumo
TRENDS NATIONAL | Consumption Brazil
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Saudáveis caem no gosto do consumidor
Healthies  reach the consumer´s taste

Vendas de “Orgânicos” crescem 172,7% nos últimos cinco anos e as de 
produtos para quem sofre algum tipo de intolerância avançam mais de 200%

“Organics” sales grew 172,7% during the last fi ve years and those of the products for those who 
suffer some sort  of intolerance advanced over 200%.

No Brasil, as vendas de produtos 
alimentares ligados à saúde e ao 
bem-estar crescem a passos lar-

gos. Praticamente dobraram entre 2010 
e 2015, passando de Us$ 14,251 bilhões 
para Us$ 27,46 bilhões. Nesse mercado, 
o segmento dos “naturalmente saudá-
veis” – produtos não orgânicos como 
cereais, sementes, grãos, sucos integrais 
e água mineral – encabeça a lista, com 
faturamento de Us$ 11,28 bilhões em 
2015. De 2010 a 2015, as vendas dessa 
categoria mais que dobraram, crescen-
do 114,4%. O desempenho de “orgâni-
cos” também foi exemplar, com aumen-
to de 172,7% em vendas nos últimos 
cinco anos e faturamento de Us$ 79,2 
milhões em 2015. 

In Brazil, sales of food products related 
to health and well-being grow apace. 

They nearly doubled between 2010 and 
2015, growing from US$ 14.251 billion 
to US$ 27.46 billion. In this market, the 
segment of the “naturally healthy” - non 
organic products such as cereals, seeds, 
beans, whole juices and mineral water 
- tops the list with US$ 11.28 billion 
turnover in 2015. From 2010 to 2015, 
sales of this category more than dou-
bled, growing 114.4%. The performance 
of “organics” was also exemplary, with 
an increase of 172.7% in sales over the 
past fi ve years and revenue of US$ 79.2 
million in 2015.

212015 Junho -

TENDÊNCIAs NACIONAIs | MERCADO
NATIONAL TRENDS | MARKET 
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Sem glúten e sem lactose

A melhor performance dos últimos 
cinco anos, no entanto, coube ao 
segmento de bebidas e de alimen-
tos para quem tem algum tipo de 
in to le rânc ia . 
As vendas pas-
saram de Us$ 
50,3 milhões 
para Us$ 156,7 
milhões, um sal-
to de 211,5%. 
Afi nal, a lacto-
se, o glúten e 
o açúcar vêm 
sendo cada vez 
mais cortados 
da dieta de pes-
soas diagnosticadas com diferentes 
graus de intolerância a essas subs-
tâncias. A doença celíaca, desen-
cadeada pela ingestão do glúten, 
atinge, no Brasil, cerca de 2 milhões 

Vendas no varejo / Retail sales

Categorias
Categories

2015 (US$ em mi)
2015 (in US$ thou.) 

2010-2015 (%) 

Naturalmente saudáveis / 
Naturally healthful

11.283,6 114,0%

Alimentos para intolerantes / 
Food for intolerant

126,1 210,4%

Orgânicos / Organic 79,2 172,7%
Fonte: Euromonitor International, HeALtH & WeLNeSS NO BrASIL

Source: euromonitor International, HeALtH & WeLNeSS IN BrAZIL

de pessoas, segundo a Federação 
Nacional das Associações dos Celía-
cos do Brasil. De acordo com o mé-
dico Drauzio varella, cerca de 70% 
da população adulta sofre de al-
gum grau de intolerância à lactose 
e, portanto, tem difi culdade ou até 
incapacidade de digerir produtos 
lácteos (leite de qualquer origem 
animal e seus derivados). Mas não 
somente os intolerantes e os alér-
gicos têm procurado produtos sem 
glúten ou sem lactose. Esses produ-

Gluten- and lactose-free

The best performance in the past fi ve 
years, however, went to the segment of 
foods and beverages  for those who have 
some kind of intolerance. Sales rose 

from US $ 50.3 
million to US$ 
156.7 million, a 
leap of 211.5%. 
After all, lac-
tose, gluten and 
sugar are be-
ing cut increas-
ingly from the 
diet of people 
diagnosed with 
varying degrees 
of intolerance 

to these substances. Celiac disease, trig-
gered by gluten ingestion, attains in Bra-
zil, about 2 million people, according to 
the National Federation of Celiac Asso-
ciations of  Brazil. According to doctor 

Drauzio Varella, about 70% of the adult 
population suffers from some degree of 
lactose intolerance and has therefore 
diffi culty or even incapacity for digest-
ing dairy products (milk of whatever 
animal origin and its derivatives).  But 
nor only the intolerant and allergic have 
sought products without gluten or lac-

tos ganharam status de alimentos saudáveis e de bons 
companheiros na redução de peso. 

Indústrias inovam

De olho na tendência, a indústria se esmera 
em atender o consumidor e amplia linhas de 
produtos. A crescente variedade conquista es-
paço nas prateleiras. Afi nal, oferecer alimen-
tos e bebidas saudáveis, orgânicos e/ou sem 
glúten ou lactose é hoje uma poderosa arma 
para fi delizar clientes. 
Uma das grandes empresas do ramo, a Jas-
mine tem hoje um portfólio com 170 itens, 
divididos em oito categorias: Orgânicos, 
Funcionais, Biscoitos, Cereais Integrais, sna-
cks, sem Glúten, Adoçantes e Cereais Mati-
nais, e promete ampliar bastante a linha. Os 
produtos são distribuídos por todo o Brasil 
e em outros países da América Latina. A di-
versifi cação de produtos e expansão das li-

tose. These products have gained status of healthy food and 
good companions in weight reduction.

Industries innovate

Eyeing the trend, the industry strives to 
meet the consumer and expands product 
lines. The growing variety conquers shelf 
space. After all, offering health foods and 
beverages, organic and / or gluten-free or 
lactose is today a powerful weapon to re-
tain customers.
One of the major companies in the indus-
try, Jasmine now has a portfolio of 170 
items, divided into eight categories: Or-
ganic, Functional, Cookies, Whole Grains, 
Snacks, Gluten Free, Sweeteners and 

Eyeing the trend, the industry strives to 
meet the consumer and expands product 
lines. The growing variety conquers shelf 
space. After all, offering health foods and 
beverages, organic and / or gluten-free or 
lactose is today a powerful weapon to re-
tain customers.
One of the major companies in the indus-
try, Jasmine now has a portfolio of 170 
items, divided into eight categories: Or-
ganic, Functional, Cookies, Whole Grains, 
Snacks, Gluten Free, Sweeteners and 

Liza Schefer
Gerente de Comunicação e Marketing da Jasmine
Jasmine Communication and Marketing Manager
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nhas se intensifi cou a partir de 2010. 
De acordo com Liza schefer, gerente 
de Comunicação e Marketing da Jas-
mine, as vendas crescem ao ritmo de 
15% nos últimos anos. 
Outra empresa que nasceu com a 
proposta do saudável, a superbom, 
de cinco anos para cá vem se dedi-
cando a pesquisar novos produtos e 
a ampliar suas linhas. No segmento 
sem lactose a superbom inovou, em 
2015, ao lançar o primeiro queijo ve-
gano do País “Nenhum dos produtos 
contém glúten, lactose, colesterol 
ou qualquer ingrediente de origem 
animal na composição”, explica a 
gerente industrial Cristina Ferreira.
Com tantas opções, não há razão 
para os supermercados não incluí-
rem essas categorias de produtos em 
seu mix. “Todos os canais de varejo 
têm de estar atentos a isso”, avalia 
Alexandre van Beeck, head de Con-
sultoria da Gs&AGR Consultores. “A 
população brasileira está se voltan-
do para a alimentação saudável, e 
vejo aí duas vertentes: a busca pela 
saudabilidade pura e simples e a 
conveniência de encontrar produtos 
saudáveis em qualquer lugar. É um 
caminho sem volta.

Breakfast Cereals, and promises to greatly 
expand the line. Products are distributed 
throughout Brazil and other Latin Ameri-
can countries. Product diversifi cation and 
expansion of lines intensifi ed from 2010. 
According to Liza Schefer, Communica-
tions and Marketing Manager of Jasmine, 
sales grow at a rate of 15% in recent years.
Another company that was born with the 
proposal of for healthiness, the Super-
bom, since fi ve years ago dedicated to re-
searching new products and expand their 
lines. In the lactose-free segment, inno-
vated in 2015, by launching the Country’s 
fi rst vegan cheese. “None of the products 
contain gluten, lactose, cholesterol or 
any animal ingredient whatsoever in the 
composition,” explains plant manager 
Cristina Ferreira.
With so many options, there is no reason 
for supermarkets not to include these 
product categories in your mix. “All re-
tail channels have to be aware of it,” said 
Alexander Van Beeck, Consulting head of 
the GS & AGR Consultants. “The Bra-
zilian population is turning to healthy 
eating, and I see there two aspects: the 
search for pure and simple healthiness 
and convenience of fi nding healthy prod-
ucts anywhere. It is a path of no return.

Paliqueijo 
queijo canastra 

purinho

Palitom
queijo canastra +  

ervas finas e tomate 
seco desidratado

Sabor em Queijo
Belo Horizonte • MG

31 8645-0833 • 31 2555-5959
saboremqueijo@terra.com.br
www.saboremqueijo.com.br

www.facebook.com/saboremqueijo

Palipizza 
queijo canastra + 
presunto, cebola e 

orégano

Uma delícia de Minas
PRODUTOS NATURAIS, 
SEM CONSERVANTES E 

SEM GLÚTEN!

   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.  
Assim, através de seus rígidos 

padrões de qualidade e do sabor 
incomparável de seus produtos, 
livres de conservantes e glúten, 

a empresa vem se firmando como 
uma das melhores opções de  

alimentação saudável no segmento 
de alimentos congelados do Brasil.

Palitom

queijo canastra + 
presunto, cebola e 

queijo canastra + 
ervas finas e tomate 

seco desidratado

No mercado de palitos    No mercado de palitos 

presunto, cebola e 

queijo canastra + 
ervas finas e tomate 

   No mercado de palitos 

Cristina Ferreira
Gerente Industrial da Superbom

industrial manager of Superbom

Alexandre Van Beeck 
Head de Consultoria da GS&AGR Consultores
head of consulting GS & AGR consultores
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Tendência irreversível 
Irreversible Trend

Certifi cadoras asseguram: o espaço dos produtos orgânicos na mesa do brasileiro só tende a crescer

Certifi ers ensure: the space of organic products on the Brazilian table only have a growth tendency

É um caminho sem volta. O mercado de 
orgânicos seguirá em expansão e tende 
a se aprimorar cada vez mais com o lan-

çamento de novos produtos, mais inovadores 
e elaborados e, sobretudo, com linhas de pro-
dutos processados mais diversifi cadas. Nem 
mesmo a extinção do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, que dava apoio 
ao pequeno agricultor familiar, não deve 
atrapalhar o crescimento da produção 
e do consumo. “O desenvolvimento da 
agricultura orgânica no Brasil é irrever-
sível e continuará a ser promovido pela 
sociedade civil, que deu início a esse mo-
vimento”, avalia Alexandre Harkaly, dire-
tor-executivo do IBD, certifi cadora brasi-
leira de produtos orgânicos com atuação 
em todos os Estados brasileiros e em mais 
de 20 países. 

MERCADO | CERTIFICAÇÃO 
MARKET | CERTIFICATION 

It is a path of no return. The organic 
market will continue expanding and 

tends to constantly improve with the 
launching of new products, more innova-
tive and developed and, above all, product 
lines more diversely processed . Not even 

the extinction of the 
Ministry of Agrarian 
Development, which 
gave support to the 
small family farmer, 
should not hinder the 
growth of production 
and consumption. 
“The development of 
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Ministry of Agrarian 
Development, which 
gave support to the 
small family farmer, 
should not hinder the 
growth of production 
and consumption. 

Alexandre Harkaly
Diretor-Executivo do IBD
executive Director of iBD

Para Harkaly, a função do Gover-
no é dar suporte, criar mecanis-
mos de reconhecimento e apoio, 
promover e controlar o mercado 
de Orgânicos. “O povo, o setor 
civil e as autoridades conscientes 
são criativas o bastante para não 
deixar esse movimento, que é in-
teressante para o País, sem apoio. 
Quanto mais orgânicos, mais saú-
de para a população urbana e 
rural, menos danos ambientais, 
menor custo ambiental e social”, 
avalia. Um dos instrumentos cria-
do pelo Governo para atestar que 
determinada propriedade rural e/
ou produto estão enquadrados 
nos princípios da agricultura orgâ-
nica é a certifi cação. 
Uma das maiores certifi cadoras da 
América Latina, o IBD tem regis-
trado crescimento constante do 
número de clientes e de produtos 
certifi cados. A média de crescimen-
to gira entre 10% e 20% ao ano.

organic agriculture in Brazil is irrevers-
ible and will continue to be promoted by 
the civilian society, which started this 
movement,” evaluates Alexandre Harka-
ly, executive director of the IBD, Brazil-
ian certifi er of organic products with op-
erations in all Brazilian states and in over 
20 countries.
To Harkaly, the government´s function 
is to support, create recognition mecha-
nisms and support, promote and control 
the Organic market. “The people, the 
civilian sector and conscious authori-
ties are creative enough not to allow 
this tendency, which is interesting for 
the country, without support. The more 
the organics, the more the health for the 
urban and rural population, less envi-
ronmental damage, less environmental 
and social cost, “he evaluates. One of 
the instruments created by the Govern-
ment to certify that a certain farm and / 
or product are framed on the principles 
of organic agriculture is the certifica-
tion. One of the largest certifiers in Lat-

Congelados premium

Um novo conceito de comida 
congelada  para o mercado
Um novo conceito de comida Um novo conceito de comida 
congelada  para o mercado
Um novo conceito de comida 
congelada  para o mercado
Um novo conceito de comida 

Linha Gourmet: Um brinde ao prazer do seu paladar

Linha Mundi
Grandes clássicos da 
cozinha internacional

Linha Fitness:  
Sabor na medida para 
não perder o ritmo Linha Vegetariana:

Porque sabor delicioso 
não é uma restrição

Lançamento
linha Equilíbrio:
Porque saúde 
é fundamental 

Produzidos com insumos 
Korin, agricultura 
sustentável e orgânica
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in America, IBD has recorded steady 
growth in the number of clients and 
certified products. The growth average 
is between 10% and 20% per annum.
“Since the entry into force of the Organ-
ics Law in 2011, several points were the 
subject of continuous adaptation and im-

“Desde a entrada em vigor da Lei 
dos Orgânicos, em 2011, vários 
pontos foram objeto de adequa-
ção e melhoria continua e força-
ram a um diálogo entre os legis-
ladores e o setor produtivo, que 
constantemente levam as deman-
das aos Fóruns pertinentes (Fórum 
das certifi cadoras, Fórum 
e Câmaras Temáticas da 
Agricultura Orgânica; Câ-
maras setorias – Ceporgs, 
etc...)”, ilustra Alexandre 
schuch, gerente comer-
cial da Ecocert, certifi ca-
dora de origem francesa 
e presente no Brasil des-
de 2000. Hoje, para ele, 
os produtos orgânicos 
adquiriram status impor-
tante e um espaço que só 
tende a crescer. A Ecocert 
tem registrado crescimento em 
torno de 13% ao ano no número 
de certifi cações, nos últimos três 
anos. Em média, conquista de 80 
a 100 novos projetos anualmente. 
“O crescimento vem tanto de no-
vos entrantes quanto da expansão 
de projetos já certifi cados (produ-
tores que aumentam suas áreas, 
que incluem novas culturas e/ou 
produtos, que abrem novas unida-
des, etc)”, justifi ca.
Na área de agricultura orgânica, 
o Tecpar Certifi cação, divisão do 
Instituto de Tecnologia do Para-
ná, órgão vinculado à secretaria 
de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino superior, emitiu 261 certifi -
cações em 2015, ante 194 em 2014. 
sua atuação, no entanto, não se 
restringe ao Estado do Paraná. 
“Temos clientes na Amazônia e em 
Minas Gerais”, explica a gerente 
do Tecpar Cert Tania Carvalho. “A 
demanda vem crescendo em fun-
ção da conscientização das pessoas 
acerca dos benefícios dos produtos 
orgânicos. A oferta aumenta ain-
da com o aumento da diversidade 

Alexandre Schuch
Gerente Comercial da Ecocert
commercial manager ecocert

da oferta. A expectativa é a de que cada vez mais 
se adote o produto orgânico , a preços mais acessí-
veis, para que toda a população possa consumi-lo”, 
avalia Tania. 

Expansão à vista

Na expectativa de conquistar ainda em 2016 o creden-
ciamento na legislação brasileira de orgânicos para, 
assim, poder certifi car tanto produtos brasileiros 
como estrangeiros a serem vendidos no Brasil, a BCs já 
tem a sua estratégia traçada. Pioneira na certifi cação 
na Alemanha, com sede em 40 países e projetos ativos 
em mais de 80, a empresa está no Brasil 
desde o ano 2000 certifi cando para o mer-
cado externo. Com a acreditação, o escri-
tório brasileiro, sediado em santa Catari-
na, será a matriz dos projetos BCs para o 
regulamento brasileiro. “vamos preparar 
equipes para atender clientes de fora que 
desejem vender aqui e clientes brasileiros 
que querem vender no mercado interno. 
Isso é um valor agregado muito forte”, 
afi rma Marcelo Farias, gerente geral da 
empresa no Brasil. Com isso, os negócios 
da empresa no País devem crescer muito. 

in the Amazon and in Minas Gerais,” explains the manager of 
Tecpar Cert, Tania Carvalho. “Demand is growing due to the 
awareness of people about the benefi ts of organic products. The 
offer also increases with the increasing supply diversity. The ex-
pectation is that there shall be ever more adoption of the organic 
product, at more affordable prices such as to enable the whole 
population to consume it, “says Tania.

Expansion at Sight

In anticipation of still conquering in 2016 the accreditation in 
the Brazilian legislation for organics such as to enable the  cer-
tifi cation of both Brazilian and foreign products to be sold in 

Brazil, BCS already has its established strategy. A 
certifi cation pioneer in Germany, with head offi ces 
in 40 countries and projects active in over 80 oth-
ers, the enterprise has been in Brazil since the year 
2000 certifying for the foreign market. With the ac-
creditation, the Brazilian offi ce, based in Santa Ca-
tarina, shall be the head offi ce of the BCS projects 
for the Brazilian regulation. “We will prepare teams 
to attend external customers wishing to sell here 

and Brazilian clients 
who want to sell in 
the domestic mar-
ket. This is a very 

Brazil, BCS already has its established strategy. A 
certifi cation pioneer in Germany, with head offi ces 
in 40 countries and projects active in over 80 oth-
ers, the enterprise has been in Brazil since the year 
2000 certifying for the foreign market. With the ac-
creditation, the Brazilian offi ce, based in Santa Ca-
tarina, shall be the head offi ce of the BCS projects 
for the Brazilian regulation. “We will prepare teams 
to attend external customers wishing to sell here 

Marcelo Farias
Gerente Geral BSC - Brasil
General manager BSc - Brazil

provement and forced a dialogue between 
legislators and the productive sector, which 
constantly lead to demands in relevant fo-
rums (Forum of certifi ers, Forum and The-
matic Chambers of Organic Agriculture; 
Sectorial Chambers - Ceporgs, etc ...) “il-
lustrates Alexander Schuch, commercial 
manager of Ecocert, a certifi er of French 
origin and present in Brazil since 2000. 
Today, for him, organic products have 
gained an important status and a space 
that only tends to grow. Ecocert has reg-
istered the growth of about 13% per year 
in the number of certifi cations in the last 
three years. On average, it conquers 80-
100 new projects annually. “The growth 
comes both from newcomers as from the 
expansion of projects already certifi ed 
(producers who increase their areas, who 
include new crops and / or products, and 
who open new units, etc.)”, he justifi es.
In the area of organic agriculture, Tecpar 
Certifi cation, division of the Paraná Insti-
tute of Technology, an agency linked to the 
State Secretariat for Science, Technology 
and Higher Education, issued 261 cer-
tifi cates in 2015, up from 194 in 2014. Its 
performance, however, is not restricted to 
the State of Paraná. “We have customers 
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Certifi cação Participativa:
“Um ganho econômico, político e social imensurável para o país”.

Modelo genuinamente brasileiro, a certifi cação participativa – um mo-
delo de certifi cação alternativo à certifi cação promovida por empresas 
especializadas - vem promovendo verdadeira revolução no mercado or-
gânico nacional, pois facilita a inclusão e permanência dos pequenos pro-
dutores no mercado de orgânicos, sobretudo da agricultura familiar e 
empresas de pequeno porte. “Isso é muito transformador. É um ganho 
econômico, político e social imensurável para o país”, 
afi rma Euler Dantas, diretor da Engenho Novo Ali-
mentos. Para ele, esse dispositivo jurídico é o reconhe-
cimento do Estado e da sociedade da pluralidade dos 
agentes e estratégias de desenvolvimento desse mer-
cado. Dantas acredita que a certifi cação participativa é 
tão efi ciente quanto o modelo tradicional. “Ou mais, 
pois atende aos mesmos requisitos legais da certifi ca-
ção por auditoria e ainda conta com o controle social 
exercido pelos demais membros do grupo de 
sPG (sistema Participativo de Garantia), cor-
responsáveis legais pela certifi cação”, diz.

Participative Certifi cation:
“An immeasurable economical, political and social gain for the country.”

A genuinely Brazilian model, participatory certifi cation - an alternative certifi ca-
tion model to certifi cation promoted by specialized companies - has been promoting 
a true revolution in the national organics market because it facilitates the inclu-
sion and permanence of small farmers in the organic market, mainly the familiar 
husbandry and small businesses. “This is very transforming. It is an economical, 
political and social gain immeasurable to the country,” affi rms Euler Dantas, direc-
tor of Engenho Novo Foods. For him, this legal instrument is the acknowledgement 
by the State and the society of the plurality of the agents and development strategies 
of this market. Dantas believes that participatory certifi cation is as effi cient as the 
traditional model. “Or more, since it meets the same legal requirements for the 
certifi cation by audit and also counts upon the social control exercised by the other 
members of the PGS group (Participatory Guarantee System), legal co-responsible 
for the certifi cation,” he says.

Euler Dantas
Diretor da Engenho Novo Alimentos

Director of engenho novo Food

strong added value, “affi rms Marcelo 
Farias, general manager of the company 
in Brazil. With this, the company’s busi-
nesses in the country are expected to grow 
very much. “Brazil is the Latin American 
country with the greatest potential for 
consumption and production of certifi ed 
organics,” he says. In August 2014, the 
German certifi cation was acquired by 
the Dutch KIWA group, one of the largest 
companies specialized in environmental 
protection, starting to be known as BCS 
KIWA. “The acquisition will allow open-
ing the range of services for industrial 
certifi cations,” exemplifi es Farias.

“O Brasil é o país da América Lati-
na com maior potencial de consu-
mo e produção de orgânicos certi-
fi cados”, diz. Em agosto de 2014, 
a certifi cadora alemã foi comprada 
pelo grupo holandês KIWA, uma 
das maiores empresas especializa-
das em proteção ambiental, pas-
sando a chamar-se KIWA BCs. “A 
aquisição possibilitará abrir o le-
que de serviços para certifi cações 
industriais”, exemplifi ca Farias. 
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A gente se encontra em 2017.

Venha para os dois maiores eventos do universo
Orgânico e Natural.

Até lá!

PROMOÇÃO/ORGANIZAÇÃO

Colaboração Patrocínio

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA

Bienal do Ibirapuera • São Paulo • Brasil

13ª Feira Internacional de Produtos
Orgânicos e Agroecologia

13a Feira de Alimentação Saudável,
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Maiores informações no site www.itajaorganico.com | Further information on the website www.itajaorganico.com
Jalles Machado S/A - Rod GO 080 km 75,1 - Zona Rural - Goianésia - GO - CEP 76.388-899 | itajaorganico@jallesmachado.com - vendas: +55 (62) 3389-9034

A linha de produtos Itajá Orgânico foi elaborada para quem busca uma 
alimentação mais equilibrada. Desde o cultivo ao envase não são 
utilizados agrotóxicos e nem componentes químicos, oferecendo assim, 
alimentos ecologicamente corretos e de qualidade. Ações que são 
garantidas pelas inúmeras certificações conquistadas.
Os Orgânicos Itajá são atestados com o padrão Jalles Machado S/A, 
empresa referência do setor sucroenergético, e considerada atualmente 
a maior exportadora de Açúcar Orgânico no mundo.

Ao longo da sua história a Jalles Machado reforça seu compromisso com 
a inovação e sustentabilidade, promovendo ações que garantem a 
preservação dos recursos naturais, a proteção ao meio ambiente, e 
apoiando projetos de incentivo à educação, à cultura e ao esporte.
Os Produtos Orgânicos Itajá são uma excelente alternativa para dar 
aquele gostinho especial de uma forma mais saudável e natural.
Tenha em sua loja a marca que é sucesso no mundo inteiro há mais 
de uma década. Experimente!

FROM THE FIELD STRAIGHT TO YOUR TABLE!
Itajá Organic line was developed for those looking for a more balanced 
diet. From cultivation to packaging no pesticides nor chemical 
components are used, thus providing environmentally friendly and 
quality food products. These actions are assured by the numerous 
certifications achieved.
Itajá Organics are a�ested with the quality standard of Jalles 
Machado, business reference in the sugar-energy industry, currently 
considered the world’s largest Organic Sugar exporter.
Throughout its history, Jalles Machado reinforces its commitment to 
innovation and sustainability, promoting actions that ensure the 
preservation of natural resources, protecting the environment and 
supporting projects to encourage education, culture and sports. Itajá 
Organic Products are a great alternative to bring that special taste in 
a healthier and more natural way.
Have in your store the brand that is a worldwide success for over a 
decade. Try it!

DIRETO DO CAMPO PARA SUA MESA!

1º 
LUGAR

EXPORTAÇÃO

Saúde na mesa
Health on the table

Busca por alimentos e bebidas saudáveis fora do lar também cresce 

Search for healthy food and beverages outside the home also grows
 

Proprietários de restaurantes, 
bares, lanchonetes e padarias 
já percebem que o cardápio 

do dia a dia dos brasileiros está mais 
colorido com verduras, frutas e ou-
tros bons alimentos. É o que aponta 
a recente pesquisa feita pelo Insti-
tuto Datafolha para a Associação 
das Empresas de Refeição e Alimen-
tação Convênio para o Trabalha-
dor (Assert). A pesquisa, feita com 
proprietários desses estabelecimen-
tos ou com responsáveis por infor-
mações sobre preços, se estendeu 
a 51 cidades, das quais 23 capitais, 
reunindo 4.560 entrevistas. Mais 
da metade dos consultados (56%) 

MERCADO | FOOD sERvICE 
MArket | FOOD SerVICe

Owners of restaurants, bars, caf-
eterias and bakeries now realize 

that the everyday menu of Brazilians 
are more colorful with vegetables, 
fruits and other good foods. A recent 
survey points this out by Datafolha 
Institute for the Association of Meal 
and Food Business Agreement for the 
worker (Assert). The survey, conducted 
with owners of these establishments or 
those responsible for pricing informa-
tion, spread to 51 cities, including 23 
capitals, gathering 4,560 interviews. 
More than half of those interviewed 
(56%) believe that customers are in-
creasingly interested in consumption 
of healthy eating. Among those inter-
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acredita que os clientes estão cada 
vez mais interessados no consumo 
de uma alimentação saudável. En-
tre os entrevistados, 53% notaram 
aumento na procura por frutas; 
61% observaram que os clientes es-
tão comendo mais verduras e legu-
mes e 65% observaram que cresceu 
o consumo de sucos naturais.

A vez dos orgânicos

Da mesma forma, os alimentos orgâ-
nicos, aos poucos, vão se integrando 
à proposta de muitos restaurantes 
em todo o país. Em são Paulo, o 
blog Orgânico no Prato mapeou es-
tabelecimentos que elaboram pra-
tos com esse tipo de ingrediente. 
in natura para compor as saladas. 
Alimentos livres de glúten ou de lac-
tose também estão com a demanda 
aquecida e, cientes disso, alguns es-
tabelecimentos já oferecem pratos 
com essas opções.

viewed, 53% noted increased demand 
for fruit; 61% noted that customers are 
eating more greeneries and vegetables 
and 65% found that consumption of 
natural juices increased.

The organics´ turn

Similarly, organic foods, will gradually 
integrate the proposal of many restau-
rants across the country. In São Paulo, 
the Organico no Prato blog mapped 
establishments that prepare food with 
this type of ingredients. You can find 
restaurants that have 100% of their 
meals composed of organics and us-
ing organics in natura to compose the 
salads. gluten or lactose -free foods are 
strongly demanded and, aware of this, 
some establishments now offer dishes 
with these options.
In the Le Manjue Organique restaurant, 
São Paulo, most of the products used are 
organic. “In our course of eight years of 
existence, we have achieved a list of var-
ied menu-providers. Partners who have 
been with us since a long time, among 
which Kórin, Fazenda da Toca, Terra Alta 

site, Blessing, Ta-
manduá Farm, Insti-
tuto Chão, Parelhei-
ros and Volkmann 
Producers. And oth-
ers that are new and 
being always tested 
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Produtos Naturais e

Alimentos Orgânicos

Praça de atuação: nacional

LIVRE DE ANTIBIÓTICOS

korin.com.br
korin.com.br/en

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100

Demanda crescente!  

Agregue ao seu mix de produtos naturais.

Desde 2007 oferecendo produtos de limpeza

 ecológicos para o varejo.  

Disponíveis em mais de 500 lojas em todo Brasil.

Linha completa para limpeza da casa.

  Produtos 100% naturais e hipoalergênicos, 

certificados pelo IBD.

 

Industria Brasileira, desde 1981 

oferecendo produtos biodegradáveis!

We offer natural cleaning products 

to retail since 2007.

Complete line of household cleaning products 

sold in over 500 stores throughout Brazil.

100% natural and nonallergenic.

Certified by IBD as a “Natural Ingredient” 

product, free of petrochemicals.

 

Biowash, providing biodegradable 

cleaning products since 1981!
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No restaurante Le Manjue Organique, 
de são Paulo, a maioria dos produtos 
utilizados são orgânicos. “Em nossa 
trajetória de oito anos de existência 
conquistamos uma carta variada de 
fornecedores. são parceiros que estão 
conosco há muito tempo, entre eles Kórin, Fazenda 
da Toca, sítio Terra Alta, Blessing, Fazenda Tamanduá, 
Instituto Chão, Produtores de Parelheiros e volkmann. 
E outros que são novos e estão sempre em teste para 
avaliação de nossas exigências, necessidades e crité-
rios”, afirma o chef e sócio Renato Caleffi. 
Ainda assim, o Le Manjue enfrenta problemas com 
logística de entrega e dificuldades relacionadas à sa-
fra de hortifrúti, sensível às mudanças climáticas. Para 
suprir parte da deficiência nas entregas de produtos 
orgânicos, o Le Manjue optou por ter sua própria hor-
ta. Para isso, teve de contratar um agrônomo consultor 
especialista em orgânicos, que fica na horta todos os 
dias, e uma pessoa para levar os produtos até o res-
taurante. “Não abastecemos 100% da nossa cozinha, 
pois algumas espécies não são cultivadas por restrições 
climáticas e físicas”.

Naturais e orgânicos

Com mais de 250 lojas espalhadas nos cinco continentes, 
incluindo cinco no Brasil, onde desembarcou em 2012, a 
casa de pães Le Pain Quotidien oferece café da manhã, 
almoço, lanche da tarde, happy hour, jantar e serviço 

to assess our requirements, needs and criteria,” says chef and 
partner Renato Caleffi.
Even so, Le Manjue faces problems concerning delivery logis-
tics related to Hortifruti crop, sensitive to climate changes. “We 
always have to have a plan B and a C,” said Caleffi. One of 
the restaurant practices is to know the supplier and the loca-
tion where he is and create a bond with him. “Often we show 
our needs and quantities and motivate him to plant whatever we 
want to buy. We also listen to their problems and try to help. But 
I have had to stop working with very good producers, because 
some are still very artisanal, with labeling problems, such as 
date validity, delivery logistics and poor packaging. It is a daily 
job of understanding and adjustments,” says the chef.
To supply part of the deficiency in the supply of organic prod-
ucts, the Le Manjue chose to have their own vegetable garden. 
For this, they had to hire a consultant agronomist expert in 
organics, who stays in the orchard every day, and a person to 
carry  the products to the restaurant. “We don´t supply 100% of 
our kitchen, because some species are not grown due to climatic 
and physical constraints,” illustrates the chef.

Natural and organic

Privately owned enterprise, headquartered in New York, Le 
Pain Quotidien was established in 1990 in Brussels by the newly 
graduated chef Alain Coumont, willing to make bread such as  
he knew it in his childhood, rustic, with only flour, water and 
salt. Now it has more than 250 stores spread across five con-
tinents, including five in Brazil, where he landed in 2012. Also 

Sem título-1   1 19/04/2016   12:19:35

Renato Caleffi
Chef e sócio do Le Manjue Organique
chef and partner of Le manjue Organique

Alan Coumont
Fundador do Le Pain Quotidien
Founder of Le Pain Quotidien

MERCADO | FOOD sERvICE 
MArket | FOOD SerVICe



43
2016 Junho

www.espacoorganicoenatural.com.br42
2016 Junho

www.espacoorganicoenatural.com.br

de catering. Cerca de 45% do car-
dápio é orgânico: pães, ovos, mel, 
geleias, pastas de chocolate, farinha 
para receitas, açúcar, agave, alguns 
chocolates e café, dentre outros.  Os 
orgânicos in natura são entregues 
diretamente nas lojas. No início, um 
dos maiores problemas foi encon-
trar fornecedores que atendessem 
a demanda necessária. “Procuramos 
pequenos produtores que quisessem 
ser parceiros nossos”, explica Flavia 
Lorenzetti, diretora de Operações. 
Opções sem glúten também fazem 
parte do cardápio, entre elas pão de 
queijo, torta de pistache, merengue 
de amêndoas, bolo de biomassa e 
cacau, assim como os sem lactose: 
todos os pães, tartines do cardápio 
e pastas salgadas. 

in 2016 two more units shall open in São 
Paulo.
The bread house, Le Pain Quotidien offers 
breakfast, lunch, afternoon snack, happy 
hour, dinner and catering. About 45% of 
the menu is organic: bread, eggs, honey, 
jam, chocolate spreads, fl our for recipes, 
sugar, agave, some chocolates and cof-
fee, among others. Organics in natura 
are delivered directly to stores. At the be-
ginning, one of the biggest problems was 
fi nding suppliers that met the necessary 
demand. “We looked for small producers 
who wanted to be our partners,” explains 
Flavia Lorenzetti, Operations Director of 
Le Pain Quotidien Brazil. Gluten-free op-
tions are also part of the menu, including 
cheese-bread rolls, pistachio pie, almond 
and biomass meringue and cocoa cake, 
as well as lactose free: all the breads, the 
piesin the menu and salt -pastas.

Orgânicos Rio de Una
Alimentação Saudável e 
Sustentável direto da horta 
para a sua mesa.

Agricultura familiar, cultivo ecológico e 
um rígido controle de qualidade, essa é 
a receita da Rio de Una para trazer 
alimentos orgânicos com segurança e 
qualidade todos os dias para a sua mesa.

Nossos produtos são orgânicos!
Livres de agrotóxicos, aditivos químicos 
e conservantes, cultivados em solo livre 
de fertilizantes e com total respeito ao 

meio ambiente.

Líder no segmento de Alimentos Orgânicos 
frescos e prontos para o consumo desde 1996.

Saiba mais sobre a Rio de Una acessando: 
www.riodeuna.com.br
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Parcerias com produtores

Fazer parcerias com fornecedores 
que têm uma boa logística de en-
tregas em supermercados é uma 
opção para a distribuição de con-
gelados saudáveis. A CuisinePro, 
do Rio de Janeiro, produz pra-
tos prontos congelados da mar-
ca Merci Chef e utiliza a logística 
dedicada da Kórin (fornecedora 
de ovos e de frango) para fazer 
seus pratos chegar aos pontos 
de venda de são Paulo e Rio. Em 
contrapartida, estampa a marca 
da fornecedora na embalagem de 
venda dos pratos (estrogonofe de 
frango, quiches e outros). “Essa é 
uma de nossas estratégias: abrir 
espaço, estabelecer parcerias com 
quem produz alimentos de qua-
lidade, não necessariamente or-
gânicos, para ampliar o leque de 
ofertas ao consumidor”, diz a nu-
tricionista vania Barberan.

Partnerships with producers

Partnering with suppliers who have a good 
logistics of deliveries in supermarkets is 
an option for the distribution of healthy 
frozen foods. The CuisinePro, of Rio de 
Janeiro, produces frozen meals of Merci 
Chef brand and uses the dedicated logis-
tics of Kórin (supplier of eggs and chick-
en) to have their dishes arrive at points of 
sales in São Paulo and Rio. On the other 
hand, it stamps the supplier´s brand on 
the dishes´ sales packaging (chicken stro-
gonoff, quiches and others). “This is one 
of our strategies: to open space, estab-
lish partnerships with those who produce 
quality food, not necessarily organic, to 
expand the range of offers to consumers,” 
says nutritionist Vania Barberan.

Chef Arnaud Gouxette
Chef Eric Jourdan
Proprietários do CuisinePro
Owners CuisinePRO
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Demanda aquecida

Ao longo de sua trajetória, a Kórin sempre centrou foco nas redes de super-
mercados. Com presença em mais de 2 mil pontos de vendas em 25 Estados 
brasileiros, uma loja própria em são Paulo e seis franquias, há alguns anos 
começou a receber pedidos de restaurantes, e a demanda não para de cres-
cer. “Hoje atendemos 250 restaurantes em são Paulo e 55 no Rio de Janeiro, 
e pretendemos ampliar, ainda mais, essa rede de clientes”, revela o diretor 
comercial Edson shiguemoto. Por conta disso, a Kórin criou um setor especia-
lizado para o canal food service, oferecendo pacotes especiais. “Os itens mais 
pedidos são fi lé de peito de frango, coxa com sobrecoxa de frango e a carne 
bovina, lançada em abril”, conta o diretor. De olho no potencial dos Jogos 
Olímpicos, realizados a partir de agosto, a Kórin criou uma divisão específi ca 
para atender a área de hotéis, principalmente os de quatro e cinco estrelas. 
Hoje, o mercado institucional responde por cerca de 3% das vendas da compa-
nhia, e a previsão é crescer 10% nesse segmento de negócios em 2016.

Strong demand

Throughout its history, Kórin always centered focus on supermarket chains. With 
presence in more than 2000 sales points in 25 Brazilian states, an own store in 
São Paulo and six franchises, a few years ago he began to receive applications 
for restaurants, and demand continues  growing. “Today we attend 250 restau-
rants in Sao Paulo and 55 in Rio de Janeiro, and we intend to expand even more, 
customer network,” says commercial director Edson Shiguemoto. Because of this, 
Kórin created a specialized sector for the food service channel offering special 
packages. “The most requested items are chicken breast fi lé, chicken thighs and 
drumsticks and beef, launched in April,” says the director. Eyes on the potential of 
the Olympic Games, held from August, Kórin created a specifi c division to serve 
the hotel areas, mainly those four and fi ve stars. Today, the institutional market 
accounts for about 3% of the company’s sales, and is expected to grow 10% in 
this business segment in 2016.
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LEGISLAÇÃO | Orgânicos – MAPA 
Legislation | Organic – MAPA

Como saber se o produto é orgânico 
mesmo? 

Produtos nacionais ou estrangeiros 
vendidos em mercados, supermer-
cados e lojas devem estampar o selo 
federal do sisOrg em seus rótulos. 
se for vendido a granel, o produto 
deve estar identifi cado corretamen-
te por meio de cartaz, etiqueta ou 
outro meio. Os restaurantes, lan-
chonetes e hotéis que servem pra-
tos orgânicos ou pratos com ingre-
dientes orgânicos devem manter 

How to know if the product is really 
organic?

Domestic and foreign products sold in 
markets, supermarkets and shops must 
stamp the Federal SisOrg seal on their 
labels. If sold in bulk, the product must 
be correctly identifi ed by poster, sticker 
or other means. Restaurants, cafes and 
hotels serving organic dishes or dishes 
with organic ingredients must have avai-
lable for consumers lists of the organic 
ingredients and the suppliers of these in-
gredients.

à disposição dos consumidores listas dos ingredientes 
orgânicos e dos fornecedores desses ingredientes.

O que acontece se uma loja expuser à venda um produ-
to sem selo cujo rótulo diz ser orgânico?
O produto será apreendido e a loja avisada por escri-
to sobre os cuidados a tomar. Quando o produto sem 
selo está em uma embalagem original, o responsável é 
sempre o produtor;  nesse caso, ele será autuado e po-
derá ser multado. Quando o produto estiver em outra 
embalagem, como da própria loja ou mercado, ou a 
granel (aberto), respondem pela irregularidade tanto 
o produtor quanto o responsável pelo ponto de venda. 

Que cuidados o comerciante pode tomar para ter cer-
teza de que está adquirindo produtos verdadeiramen-
te orgânicos?
A Nota Fiscal com a descrição do produto como orgâni-
co não é plena garantia de procedência. O comprador 
deve exigir do produtor que os rótulos dos produtos 
venham com o selo federal do sisOrg. No caso de pro-
dutos não pré-embalados, como verduras e legumes, 
pode pedir cópia do certifi cado orgânico do produto 
e, mesmo, um outro documento chamado Declaração 
de Transação Comercial, que tanto o produtor quanto 
a certifi cadora podem emitir. Em todos os casos, o com-
prador pode consultar o Cadastro Nacional de Produ-
tores Orgânicos, disponível no site do MAPA.  

What happens if a store displays for sale a product without 
the stamp and whose label claims to be organic?

The product will be seized and the store advised in writing about 
the care to be taken. When an unstamped product is wrapped in 
an original packaging, the one responsible is always the produ-
cer, in which case he will be reported and may be fi ned. When 
the product is in another packaging, such as the store´s itself or 
market, or in bulk (open), those accountable for the irregularity 
are both the producer and the on responsible for the sales area.

What care should the trader take to make sure one is buying 
truly organic products?

The Invoice with the description of the product as being organic 
is not a full guarantee of its origin. The buyer must demand that 
the producer have the product labels stamped with the SisOrg 
federal seal. For products not pre¬-packed, such as vegetables 
and greeneries, a copy of the organic product certifi cate may be 
requested and as well as another document called the Decla-
ration of Commercial Transaction, that both the producer and 
the certifi er can issue. In all cases, the buyer may consult the 
National Register of Organic Producers, available on the MAPA 
website.

Onde consultar: 
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-
-sustentavel/organicos/legislacao:

  Lei nº 10.831/03; Decreto nº 6.323/07;
  Instruções Normativas (MAPA): • nº 19/09 (meca-

nismos de controle e formas de organização); • nº 
18/09, alterada pela IN 24/11 (processamento); • 
nº 17/09 (extrativismo sustentável orgânico);  • nº 
50/09 (selo federal do SisOrg);  • nº 46/11 (produção 
vegetal e animal); • nº 37/11 (cogumelos comestí-
veis); • nº 38/11 (sementes e mudas orgânicas);  • nº 
28/11 (produção de organismos aquáticos).

Where to consult: 
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-
-sustentavel/organicos/legislacao:

  Law No. 10.831 / 03; Decree No. 6.323 / 07;
   Regulatory Instructions (MAPA): • No 19/09 
(control mechanisms and forms of organiza-
tion); • No 18/09, as amended by IN 24/11 
(processing) • No 17/09 (organic sustainable 
harvesting); • No 50/09 (federal stamp SisOrg); 
• No 46/11 (plant and animal production), No. 
37/11 (edible mushrooms) • No. 38/11 ( seeds 
and organic seedlings); • No 28/11 (production 
of aquatic organisms)

A venda de produtos 
orgânicos em mercados, 
supermercados e lojas 

no Brasil é regida pela 
Lei nº 10.831/03, 

seguida pelo Decreto 
nº 6.323/07 do 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e 
pelas instruções normativas 

que vieram a seguir. Fique 
atento às recomendações 

abaixo,  para não vender gato 
por lebre

The sale of organic products 

in markets, supermarkets 

and shops in Brazil is 

governed by Law No. 

10,831 / 03, followed 

by Decree No. 6,323 

/ 07 of the Ministry of 

Agriculture, Livestock and 

Supply, and by the regulatory 

normative instructions that 

came next. Stay tuned to the 

recommendations below, to 

avoid selling a pig in a poke

Fique de
olho!

Keep an eye 
open!
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Novidades e Lançamentos
News and releases

Qualidade feita pra você

A satisfação de saborear um alimento muito gos-
toso, com a pureza dos produtos orgânicos e com 
equilibrada combinação de ingredientes - sem 
pagar mais por isso.  Este é o conceito dos pro-
dutos Engenho Novo Alimentos, entre eles pães 
e biscoitos integrais orgânicos, cereais matinais e 
produtos veganos e naturais. 
“somos exigentes com o que colocamos nas nos-
sas embalagens. Não medimos esforços para utili-
zar os melhores produtos disponíveis no mercado 
- farinhas e grãos tradicionais, ingredientes fun-
cionais e superalimentos”, afi rma Euler Dantas, 
diretor. “Mas também somos rigorosos com o 
que não pode entrar nas nossas receitas, que são 
isentas de transgênicos, aditivos químicos, lactose, 
açúcar refi nado”.
A empresa vem diversifi cando suas linhas de pro-
dutos para estender sua atuação além do mer-
cado regional. visite o site e seja um parceiro. 
www.engenhonovo.ind.br

Quality made for you

The satisfaction of enjoying a very tasty food, with the pu-
rity of organic products and balanced combination of in-
gredients - without paying more for it. This is the concept 
of products manufactured by Engenho Novo Alimentos, 
including breads and organic whole grain crackers, cere-
als and  vegan and natural products.
“We are demanding with what we put in our packaging. 
We make every effort to use the best products available 
on the market - traditional fl ours and grains, functional 
ingredients and superfoods, “says Euler Dantas, director. 
“But we are also strict with what can not go in our reci-
pes”, which are free of GMOs, chemical additives, lactose, 
refi ned sugar.
The company has diversifi ed its product lines to extend its 
activities beyond the regional market. Visit the site and be 
a partner. 
www.engenhonovo.ind.br

Tribal Brasil

A Tribal Brasil é uma empresa situada no Paraná 
que desde 2002 trabalha com produtos orgânicos, 
inicialmente com erva-mate para o mercado ex-
terno. A erva mate é uma planta encontrada so-
mente na América do sul, com diversos benefícios 
para a saúde e que combate a fadiga e a sonolên-
cia ao longo do dia.
Em 2006, desenvolvemos uma linha de chás or-
gânicos para o mercado nacional, buscando as 
melhores matérias primas disponíveis 
no Brasil. Nossas ervas aromáticas são 
desidratadas na temperatura ideal 
para preservar os óleos essenciais. O 
gengibre, cravo da índia e guaraná 
que utilizamos em nossos chás são 
os mesmos exportados e apreciados 
na Europa. Importamos dos Estados 
Unidos um cardamomo orgânico 
NOP com sabor e aroma únicos. Para 
fi nalizar, utilizamos em nossas emba-
lagens desenhos feitos a mão para 
apresentar aos brasileiros, excelentes 
chás comparados aos internacionais. 
Além de 11 sabores de chás, temos 
uma linha de 4 temperos, açúcar 
mascavo e erva mate pura. Experi-
mentem. www.tribalbrasil.com

Tribal Brazil

Tribal Brazil is a company located in Paraná that since 
2002 works with organic products, initially with yerba 
mate to the external market. Yerba mate is a plant found 
only in South America, with many health benefi ts to com-
bat fatigue and drowsiness throughout the day.
In 2006, we developed a line of organic teas for the domes-
tic market, looking for the best raw materials available 
in Brazil. Our herbs are dried at the ideal temperature to 
preserve the essential oils. Ginger, clove and guarana that 

we use in our teas are the 
same exported and ap-
preciated in Europe. We 
import from the United 
States an organic carda-
mom NOP with a  unique 
fl avor and aroma. Finally, 
we use in our packaging 
designs made by hand 
to present the Brazilian, 
excellent teas compared 
to international. In addi-
tion to 11 fl avors of teas, 
we have a line of 4 spices, 
brown sugar and pure 
yerba mate. Experience. 
www.tribalbrasil.com

A BIOZ, nascida no Brasil, tem como missão 
produzir produtos de limpeza naturais e cer-
tificados com o menor impacto ambiental pos-
sível. 
Nossos ingredientes provêm de fontes vege-
tais ou minerais, sem o uso de ativos petroquí-
micos.  Dia a dia pesquisamos novas matérias 
primas a fim de preservar nosso planeta. 
Possuímos uma linha completa para sua resi-
dência ou estabelecimento. Conheça mais em 
www.biozorganic.eco.br ou 
ligue (11) 3467-2014

BIOZ, born in Brazil, has the mission to produce nat-
ural cleaning and certified products with the lowest 
environmental impact possible. 
Our ingredients come from renewable sources such 
as plant based and minerals, without the use of pet-
rochemicals assets. We constantly research new raw 
materials in order to preserve our planet. 
We have a complete portfolio for your home or prop-
erty. Visit us at www.biozorganic.eco.br or 
call +55 (11) 3467-2014

Novidades e Lançamentos
News and releases

Café da manhã com a Viapax Bio
Achocolatado, geleias e misturas para bolos
Com 21 anos de experiência no cultivo de alimentos 
orgânicos, a viapax Bio possui uma linha diversifi ca-
da de produtos que preservam ao máximo as quali-
dades nutricionais e são 100% livres de agrotóxicos, 
hormônios e outros produtos químicos.
Entre os destaques do mix, estão os alimentos ma-
tinais: achocolatado, geleias e misturas para bolos.
Elaborado com puro cacau e adoçado com açúcar 
mascavo, o saboroso achocolatado orgânico viapax 

Bio não contém agrotóxicos, conservantes, soja e derivados de lactose.
Outra linha de produtos da marca é a de geleias orgânicas. Preparadas com frutas selecionadas, as ge-
leias possuem baixo valor calórico e contam com 5 sabores: amora preta, goiaba, maracujá, morango 
e uva.
Fáceis de preparar e fontes de nutrientes, as misturas para bolos também são ideais para quem tem res-
trições alimentares, pois não contêm glúten e lactose. são três opções: Cacau e Quinoa, Milho e Linhaça, 
e Integral com especiarias.

Breakfast with Viapax Bio

Cocoa powder, jellies and cake mixes
With our experience spanning 21 years of in cultivating organic food, Viapax Bio displays diverse family of products that 
preserve the nutritional qualities to the most extent and are 100% free of pesticides, hormones and chemicals. Chocolate 
powder, jellies and cake mixes are some of our best products on the market today.
Made of pure cocoa and sweetened with brown sugar, our delicious organic Cocoa powder Viapax Bio is free of pesti-
cides, preservatives, soy and dairy byproducts (lactose).
Other product’s group are the organic jellies. Prepared with selected fruit, have low calories and are found in 5 fl avors: 
Blackberry, Guava, Passion fruit, Strawberry and Grape.
Easy to prepare and a good source of nutrients, cakes mixes are also great for those undertaking dietary restrictions, 
since it is gluten and lactosefree. They come in 3 options: Cocoa and Quinoa, Corn and Flaxseed, and wholegrain with 
spices.
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Itajá apresenta mix de Produtos Orgânicos
A linha Itajá Orgânico foi elaborada para o consumidor que busca uma alimentação mais equilibrada de 
forma mais saudável e natural.
Os produtos orgânicos Itajá são atestados com o padrão de qualidade Jalles Machado, empresa referência 
do setor sucroenergético, considerada atualmente a maior exportadora de Açúcar Orgânico do mundo.
Depois do Açúcar Cristal Orgânico e do Açúcar Demerara Orgânico, a família Itajá lança seus mais novos 
reforços: as Geleias Orgânicas Itajá nos sabores 
Morango, Frutas vermelhas, Mirtilo (Blueber-
ry), Uva e a opção Gourmet de Pimenta.
Com essas novidades, a marca Itajá inicia a di-
versifi cação do seu mix, oferecendo produtos 
orgânicos de forma sustentável, com respon-
sabilidade social, visando uma melhor quali-
dade de vida. Tenha em sua loja a marca que 
é sucesso no mundo inteiro há mais de uma 
década. 

Itajá presents Organic 
Products mix 
Itajá Organic line was developed for consumers 
looking for a more balanced diet in a healthier and more natural way.
Itajá organic products are attested with the quality standard of Jalles Machado, business reference in the sugar-energy 
industry, currently considered the world’s largest Organic Sugar exporter.
After the Organic Crystal Sugar and the Demerara Organic Sugar, the Itajá family launches its newest reinforcements: 
the Itajá Organic Jellies in the fl avors Strawberry, Red Fruit, Blueberry, Grape and the Gourmet option Pepper.
With these new features, the Itajá brand starts to diversify its mix, offering organic products in a sustainable man-
ner with social responsibility, to improve quality of life. Have in your store the brand that is a worldwide success 
for over a decade!

Linha IAO de Cafés 

A empresa IAO Orgânicos está situada na re-
gião de Franca - sP - Brasil. É pioneira no ramo 
de comercialização de cafés orgânicos na região 
da Alta Mogiana e há 14 anos mantém contato 
direto com produtores e cooperativas de cafés or-
gânicos, valorizando assim a agricultura orgânica 
familiar, integrando produtores, processadores, 
distribuidores e varejistas 
no mercado orgânico, for-
mando parcerias economi-
camente sustentáveis.
Prezamos por oferecer 
um café especial, de sabor 
único e grãos 100% da 
espécie arábica. somos 
certifi cados pela IBD Certi-
fi cações.
Café IAO Orgânico 
tradicional (Grãos torra-
dos - 1Kg e 500 g / Grãos 
torrados e moídos – 250g / 100% Bio – 
Orgânico, aroma marcante, corpo cre-
moso e acidez moderada). Cápsulas de Café Orgâ-
nico IAO tradicional (Caixa com 10 unidades de 5g 
- compatível com o sistema nespresso). Café IAO 
Premium (Grãos torrados - 250g / Grãos torrados e 
moídos - 250g / 100% Bio – Orgânico com aroma 
doce marcante e notas achocolatadas; corpo ma-
cio e acidez média equilibrada, gosto agradável 
que se prolonga na boca. Uma jóia dentre tantos 
cafés especiais.

Coffees IAO line

The company IAO Organics is located in the region of 
Franca - SP - Brazil. It’s pioneer in the commercializa-
tion of organic coffees in the Alta Mogiana region and has 
direct contact with producers and cooperatives of organic 
coffees for 14 years, thus improving the family organic 

agriculture, integrat-
ing producers, proces-
sors, distributors and 
retailers in the organic 
market, forming part-
nerships economically 

sustainable.
We cherish for 
offering a spe-
cial coffee, of 
the unique fl avor 
and 100% Ara-
bica grains. 
We are certifi ed 
by IBD Certifi -
cations.
IAO Coffee tra-

ditional Organic (Roasted grains - 1kg and 500g / 
Roasted and milled grains - 250g / 100% Bio - Or-
ganic, outstanding fl avour, creamy body and moderate 
acidity). Capsules Coffee Organic traditional IAO 
(Box of 10 units - 5g (compatible with Nespresso system). 
IAO Coffee Premium (Roasted grains - 250g / Roast-
ed and milled grains - 250g / 100% Bio - Organic with 
striking sweet aroma and chocolaty delicate fl avour; 
soft body and balanced medium, nice taste that lasts 
in the mouth. A gem among many specialty coffees. 

A Cativa Natureza foi pioneira no Brasil no desen-
volvimento de cosméticos com processo de produ-
ção transparente, garantindo que todos os produ-
tos são feitos de forma ética, justa e respeitando o 
meio ambiente. A empresa foi fundada no início de 
2008, no setor de orgânicos do Mercado Municipal 
de Curitiba-PR e, hoje, leva produtos verdadeira-
mente saudáveis por todo país. A elaboração dos 
cosméticos é feita com o maior teor de insumos 
orgânicos certifi cados, livres de corantes e fragrân-
cias artifi ciais, livres de ingredientes derivados do 
setor petroquímico, de irradiados, de transgênicos 
e sem testes em animais. O processo de produção, 
extração e processamento de matérias-primas são 
completamente rastreados e certifi cados por reno-
mados institutos nacionais e internacionais a fi m 
de proteger a natureza, os animais e oferecer me-
lhor afi nidade com a pele, proporcionando bem-
-estar e maior efi cácia ao consumidor. Os produtos 
Cativa Natureza podem ser comprados por meio 
do e-commerce www.cativanatureza.com.br, em 
nossa loja matriz na rua da Paz, 608, Box 514, no 
Mercado Municipal de Curitiba, 41 3363 0905, ou 
em nossas revendas e franquias. 

Cativa Natureza was the fi rst Brazilian cosmetics compa-
ny with transparent supply chain procedures, providing 
to customers products sourced ethically, fairly, and envi-
ronmentally friendly. The company was founded in 2008, 
at the organic sector of Curitiba’s Municipal Market, 
and today, brings truly healthy products trough the coun-
try. The cosmetics elaboration is made with the highest 
certifi ed organic inputs content, being colorants and 
artifi cial fragrances free, with no oil derived, irradiated 
and transgenic ingredients and cruelty-free. The produc-
tion process, extraction and processing of the feedstock 
are completely tracked and certifi ed by important nation-
al and international institutes that want to protect the 
nature, animals and offer the best affi nity with the skin, 
taking welfare and a greater effi ciency to the consumer. 
Our products may be buy trough our e-commerce www.
lojacativa.com.br, in our store at the Municipal Market 
in Curitiba (Rua da Paz, 608, Box 514), or in our dis-
tributours and franchises.

Biowash

A linha Biowash foi lançada em 2007 para oferta no 
varejo e consiste em 15 itens para limpeza da casa. 
são produtos 100% naturais, livres de derivados de 
petróleo que não causam alergias e nem poluem o 
meio ambiente.  Para assegurar isto levam o selo 
do IBD, como produtos de “Ingredientes Naturais”.  
Hoje já está presente em mais de 500 pontos de ven-
da em todo território nacional.
O mais novo lançamento é a linha Biowash Concen-
trado. Para o varejo estão disponíveis em embala-
gens de 1L e atendem o publico que já conhece a 

nossa linha e que além de economizar quer também utilizar menos embalagens.  Hoje estes itens já 
estão a venda em algumas lojas e a aceitação está sendo ótima!
http://biowash.com.br/

The Biowash line of natural cleaning products was launched to the retail market in 2007.  The line has 15 items for 
household cleaning. The products are 100% natural, contain no petrochemicals, do not cause allergies and do not pol-
lute the environment. They are certifi ed by IBD with the “Natural Ingredients” label.  Today the products are sold in over 
500 stores throughout Brazil. 
Recently we developed the Biowash Concentrate line consisting of concentrate products to be dilutes by the consumer.  
We have in mind the consumer who not only will save money but will add the ecological benefi t of using and transporting 
fewer bottles.
http://biowash.com.br/

Biowash

A linha Biowash foi lançada em 2007 para oferta no 
varejo e consiste em 15 itens para limpeza da casa. 
são produtos 100% naturais, livres de derivados de 
petróleo que não causam alergias e nem poluem o 
meio ambiente.  Para assegurar isto levam o selo 
do IBD, como produtos de “Ingredientes Naturais”.  
Hoje já está presente em mais de 500 pontos de ven-
da em todo território nacional.
O mais novo lançamento é a linha Biowash Concen-
trado. Para o varejo estão disponíveis em embala-
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ASSADO
SEM GLÚTEN

CROCANTE
PRONTO PARA CONSUMO
GOSTOSO ATÉ PARA COMER PURO!

É só abrir e salpicar
na salada, sopa,
grelhado e onde

mais sua imaginação
permitir.

comercial1@misscroc.com.br
+55 (11) 3812-2229

misscroc.com.br
/misscrocoficial
@misscroc_

Emporium Vida
O Emporium vida é uma das primeiras indústrias 
de panifi cação orgânica do país.
Produz mais de quarenta produtos (linha seca e 
linha congelada), todos 
com certifi cação orgâ-
nica, Ecocert Brasil, e 
todos veganos, sem in-
gredientes de origem 
animal.
Os produtos são gour-
mets e com formula-
ções adequadas à boa 
nutrição e à consciência 
ambiental. As linhas de 
produtos são elaboradas 
com o objetivo de trans-
formar a alimentação 
- do café da manhã ao 
jantar - em um novo es-
tilo de vida que atende 
também o consumidor com restrições alimentares, 
através de opções alternativas que facilitam seu 
cotidiano.
A unidade fabril está situada na cidade de são 
Lourenço, MG, Circuito das Águas.
http://emporiumvida.com.br
vendas@emporiumvida.com.br

The Emporium Vida is one of the fi rst organic bread indus-
tries in the country.
It produces more than forty products (dry line and frozen 

line), all organic 
certifi ed, Ecocert 
Brazil, and all veg-
an, without animal 
ingredients.
The products are 
gourmet with ap-
propriate formula-
tions to the good 
nutrition and envi-
ronmental friendly. 
They are made with 
the aim to trans-
form the way we 
eat - from breakfast 
to dinner - into a 
new lifestyle that 

also serves the consumer with restrictions food, through 
alternative options that facilitate their daily lives.
The factory is located in São Lourenço, Minas Gerais, 
Waters Circuit.
http://emporiumvida.com.br
vendas@emporiumvida.com.br

Novidades e Lançamentos
News and releases

Sésamo Real

Desde de 1988 a sésamo Real produz, beneficia e difunde o Gergelim e suas utilizações. Buscando 
sempre o aprimoramento de modernas técnicas de processamento, aliadas ao sistemático controle 
de qualidade no desenvolvimento de produtos, temos como principal objetivo atender às solicita-
ções do mercado consumidor.
Atualmente, temos como parceiros comer-
ciais as principais indústrias alimentícias, 
que valorizam as qualidades nutricionais, 
decorativas e flavourizantes do Gergelim.
Prezando pela qualidade de vida do consu-
midor, em parceria com a agricultura fami-
liar, com consideração especial pelo meio 
ambiente, oferecemos os melhores produtos 
derivados do Gergelim. Conheça nossa linha 
de produtos e saiba mais sobre os benefícios 
deste poderoso grão. Acesse nosso site:
www.sesamoreal.com.br

Since 1988, Royal Sesame produces and dissemi-
nates Sesame and their uses. Always seeking the 
improvement of modern processing techniques, 
combined with the systematic quality control in 
product development, our main objective meet consumer market demands.
Currently, we have business partners as the main food industries, who value the nutritional quality, decorative 
and flavour of Sesame.
Valuing consumer quality of life, in partnership with family farmers, with special consideration for the environ-
ment, we offer the best products derived from Sesame. Meet our product line and learn more about the benefits of 
this powerful grain. Access our website: www.sesamoreal.com.br
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Centenas de Fornecedores de 
Produtos Orgânicos, Naturais e 

Sustentáveis e milhares de produtos 
para abastecer seu estabelecimento.

REALIZAÇÃO
Achievement

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, verifi que a validade da certifi cação do produto.
Inteire-se das principais informações para você negociar com o seu fornecedor na matéria à pág. 
48 desta edição ou, se preferir, consulte o site www.mapa.com.br e obtenha todas as informações 
detalhadas.

Bons negócios

O Portal www.espacoorganicoenatural.com.br é atualizado diariamente, confi ra!

Retail,

After choosing your supplier of organic produce, check the validity of the certifi cation.
Meet key information for you to negotiate with your supplier in our fi eld in the pag. 48 or if you prefer please visit 
www.mapa.com.br and get all the detailed information.

Good business.

The Portal www.espacoorganicoenatural.com.br is updated every day, check it out!

Novidades e Lançamentos
News and releases

Produtos para atender os 
consumidores mais exigentes

Atualmente, o variado leque de produtos da empresa 
oferece arroz, açúcares cristal e mascavo, melado de 
cana, óleo de soja, diversos tipos de chás, mel, água de 
coco, linhaça e chia. Além destes, está lançando a sua 
massa artesanal, com receita italiana em três opções 
de corte: espaguete, talharim e fettuccine. “A ideia é 
ter a maioria dos produtos convencionais disponíveis 
em versão orgânica”, explica Morais. “Há carência na 
variedade de produtos processados e industrializados 
neste mercado e muito espaço a ser conquistado”.
Para viabilizar sua operação, a ORGANIC Alimentos 
conta com aplicativos personalizados de gestão, logís-
tica e representantes comerciais em todo o território 
nacional. seu centro de distribuição está em Cotia/sP. 
“Depois de 7 anos de trabalho visando o crescimento 
do mercado de alimentação saudável e orgânica, es-
tamos começando a ter uma melhora no desempenho 
devido ao ganho de escala em nossa distribuição”, ex-
plica o seu diretor Philipe Morais.
E o desempenho vem confi rmando o acerto da estra-
tégia: no último ano a empresa registrou crescimento 
de 45%. E a previsão para 2016 é de 35%.
www.organicalimentos.com.br

Products to attend the most demanding consumers

Presently, the broad range of the enterprise´s products offers rice, crystal sugars and brown sugar, sugar-
cane molasses, soy oil, different types of teas, honey, coconut water, linseed and shia. Besides these, it´s 
launching its handmade pasta with Italian recipe in three types of formats, spaghetti, noodles, and fet-
tuccine, “The idea is to have the greatest number of conventional products available in organic form. “, 
explains Morais. There´s a lack in the variety of processed and industrialized foods in this market and lots 
of space to be conquered.
To enable its opera-
tion, the ORGANIC 
Foods counts with 
personalized logis-
tics´ management ap-
plications and com-
mercial countrywide 
representatives . Its 
distribution center is 
established in Cotia 
/ SP “After 7 years´  
work aiming for the 
health- and organic-
food market growth 
we´re starting having 
an improvement in the 
performance due to the range gain of our distribution”, explains its director Philipe Morais.
And the performance is confirming the strategy´s accuracy, in the last year the enterprise registered a 
growth of 45%. And the forecast for 2016 is of 35%. www.organicalimentos.com.br

tion, the ORGANIC 

/ SP “After 7 years´  
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Fruta�
Desidratada�
Castanha�
Cookie�

www.estacaosolar.com.br

DIRETO DO CAMPO
PARA SUA MESA!

www.itajaorganico.com
itajaorganico@jallesmachado.com | vendas: +55 (62) 3389-9034

Arroz e Feijão

Orgânicos

Refeições mais orgânicas todos os dias.
Praça de atuação: nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

misscroc.com.br
/misscrocoficial
@misscroc_

CRISPS &
 TOPPINGS
PERFEITOS PARA

QUALQUER PRATO!

comercial1@misscroc.com.br
+55 (11) 3812-2229

cerca de 32 milhões de lares do país compram “marca própria”

Brasileiros gastam mais aos domingos (média de 82% das visitas realizadas)
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www.solarius.com.br

Cultivo orgânico, sabor único. 
solarius@solarius.com.br | +55 31 3134 1295

www.blessing.com.br

Amor e respeito por você!

Bom para a natureza,
Bom para você.

VERDADEIRAMENTE FRESCO.
PRODUTOS ORGÂNICOS
EM LINHA RETA DESDE

O PRODUTOR ATÉ A SUA MESA.

ORGÂNICOS

www.fazendadatoca.com.br • 55 (19) 2106-8606

Óleo de Soja

Extração a frio
Livre de transgênicos

Praça de atuação: nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

Procura de alimentos saudáveis “não é uma onda passageira”.
Brasil é o quarto maior mercado para produtos 

saudáveis.
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Desenvolvemos marcas próprias

+55 15 3251.7055
alhofamo@alhofamo.com.br

ALHOSCEBOLAS

Desenvolvemos marcas próprias

CEBOLAS

Desenvolvemos marcas próprias

ALHOS

O único que fornece em grandes 
quantidades e em várias versões.

Líder no segmento de Alimentos Orgânicos 
frescos e prontos para o consumo desde 1996

G R U P O

+55 41 3634 8868 | comercial@ecoaxial.com.br
www.riodeuna.com.br

www.fazendadatoca.com.br • 55 (19) 2106-8606

+55 83 3365-5010 / 9301-5246
+55 84 99128-3646 

gilvania280@hotmail.com
www.hortalicassempreverde.com

Hortaliças Folhosas e Legumes

Ovos livres

de antibióticos

Galinhas criadas soltas
com certi�cação de
bem-estar animal

Praça de atuação:
nacional

bem-estar animal

Praça de atuação:
nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

+55 11 2709-7703
+55 11 99826-6455
kit@mushgarden.com.br
www.mushgarden.com.br

www.blessing.com.br

Bom para a natureza,
Bom para você.

ORGÂNICOS
DIRETO DO CAMPO
PARA SUA MESA!

www.itajaorganico.com
itajaorganico@jallesmachado.com | vendas: +55 (62) 3389-9034

Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397

Orgânicos: preservação 
ambiental.

mercado de orgânicos cresce 40% ao ano.
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Mel Orgânico

Colméias em reservas
livres de agrotóxicos

Praça de atuação:
nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

• Palipizza queijo canastra 
+ presunto, cebola e orégano 
• Paliqueijo queijo canastra  
purinho • Palitom queijo 
canastra + ervas finas e  
tomate seco desidratado

Belo Horizonte - MG • 31 8645-0833 • 31 2555-5959
saboremqueijo@terra.com.br • www.saboremqueijo.com.br

www.facebook.com/saboremqueijo

PRODUTOS NATURAIS, SEM  
CONSERVANTES E SEM GLÚTEN!

Uma delícia de Minas

www.waxgreen.com.br

(11) 5821 8421

Excelente por Natureza!Excelente por Natureza!

Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397

59% afi rmam colocar a 

saúde como fator principal.

mercado de alimentos funcionais demonstra potencial de 
crescimento na categoria.
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www.estacaosolar.com.br
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misscroc.com.br
/misscrocoficial
@misscroc_

CRISPS &
 TOPPINGS
PERFEITOS PARA

QUALQUER PRATO!

comercial1@misscroc.com.br
+55 (11) 3812-2229

Solarius Organicos 
falta

www.solarius.com.br

Cultivo orgânico, sabor único. 
solarius@solarius.com.br | +55 31 3134 1295

51% dos consumidores passaram a prestar mais atenção nas informações 
nutricionais antes de ingerir comidas e bebidas.

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

Alimentos Sem Glúten, 
Orgânicos e Integrais

www.vitalin.com.br
sav@vitalin.com.br

Presente em todos os estados brasileiros

(47) 3376 5003
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Linha de produtos:Linha de produtos:Linha de produtos: • • • AtletaAtletaAtleta ••• EmagrecimentoEmagrecimentoEmagrecimento
••• MineraisMineraisMinerais ••• NutricosméticosNutricosméticosNutricosméticos ••• OleosaOleosaOleosa ••• VitaminasVitaminasVitaminas

+55 27 3228-5221 / 98833-5646
contato@solorgan.com.br

www.solorgan.com.br

• Fitoesterol
• Óleo de Alho
• Detox Berry
• Óleo de Linhaça Dourada
• Óleo de Peixe – Ômega 3

CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS, NATURAIS E SUSTENTÁVEIS CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS, NATURAIS E SUSTENTÁVEIS

Excelente por Natureza!

www.waxgreen.com.br

(11) 5821 8421

Criação dos animais com os 
pilares da sustentabilidade: 

Social, Ambiental e Econômico

Criação dos animais com os 
pilares da sustentabilidade: 

Social, Ambiental e Econômico

Carne 
Orgânica

Sustentável

Desenvolvemos marcas próprias

+55 67 3042-7427
abpo_ms@terra.com.br

www.abpopantanalorganico.com.br

Frango, Peixe e Carne bovina:

Linha livre de antibióticos

e orgânica.

Diferenciais que vão muito além do sabor, 
com benefícios ao consumidor, ao produtor

e ao meio ambiente.

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100

Praça de atuação:
nacional

Praça de atuação:
nacionalnacional

Praça de atuação:
nacional

Praça de atuação:
ANIMAIS
CRIADOS

korin.com.br korin.com.br/en

Família

Praticidade

Produtos livres de
antibióticos e glutamato

monossódico.
antibióticos e glutamato

monossódico.
Praça de atuação:

nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

varejista perdem até 18% de receita devido a dados mal gerenciados.

Reserve já o seu espaço para 2017:

11 3647-9397

Alimentos sem glútem 
nutrem pequenos negócios.
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Congelados premium

Tel.: 55 21 2263-1840 
 www.mercichef.com.br | contato@mercichef.com.br

Conheça nossas linhas 
de congelados naturais, 
mais sabor e qualidade 
para seus clientes!

Gama de variedades: 
Refeições completas, 

quiches, sopas e sobremesas.

ATUAÇÃO NACIONAL

+55 67 3354-0042
biofrutas@biofrutas.com.br/

Desenvolvemos marcas próprias

SEM CONSERVANTES

Suco Orgânico 470ml

  Abacaxi
  Abacaxi com 

Hortelã
  Laranja

  Limão
  Limão com 

Agave
  Maracujá

SEM CONSERVANTES

0% conservantes
SEM AÇÚCAR ADICIONADO

www.fazendadatoca.com.br • 55 (19) 2106-8606

sucos 
mais praticidade

tetra pak

www.fazendadatoca.com.br • 55 (19) 2106-8606
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Franquias ligadas à vida saudável crescem acima da média.
63% dos consumidores querem 
alimentos mais saborosos.

Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397
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www.biozorganic.eco.br
+55 (11) 3467-2014

www.biozorganic.eco.br
+55 (11) 3467-2014

www.biozorganic.eco.br
+55 (11) 3467-2014
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+55 11 2306 1833

Pense verde, pense

www.greenlifebrazil.com.br

(11) 5825 8068

Reserve já o seu espaço para 2017:

11 3647-939765% dos consumidores compram alimentos orgânicos e naturais em supermercados.

comércio justo e 
saudabilidade.
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• Palipizza queijo canastra 
+ presunto, cebola e orégano 
• Paliqueijo queijo canastra  
purinho • Palitom queijo 
canastra + ervas finas e  
tomate seco desidratado

Belo Horizonte - MG • 31 8645-0833 • 31 2555-5959
saboremqueijo@terra.com.br • www.saboremqueijo.com.br

www.facebook.com/saboremqueijo

PRODUTOS NATURAIS, SEM  
CONSERVANTES E SEM GLÚTEN!

Uma delícia de Minas
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Roupas orgânicas são 
antialérgicas.

Supermercado já representa 70% das vendas de orgânicos.

Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397
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Congelados premiumCongelados premium

ATUAÇÃO NACIONAL | 55 21 2263-1840
 www.mercichef.com.br | contato@mercichef.com.br

Conheça nossas linhas 
de congelados naturais, 
mais sabor e qualidade 
para seus clientes!

ATUAÇÃO NACIONAL | 55 21 2263-1840ATUAÇÃO NACIONAL | 55 21 2263-1840ATUAÇÃO NACIONAL | 55 21 2263-1840

Líder no segmento de Alimentos Orgânicos 
frescos e prontos para o consumo desde 1996

G R U P O

+55 41 3634 8868 | comercial@ecoaxial.com.br
www.riodeuna.com.br

www.fazendadatoca.com.br • 55 (19) 2106-8606

DIRETO DO CAMPO
PARA SUA MESA!

www.itajaorganico.com
itajaorganico@jallesmachado.com | vendas: +55 (62) 3389-9034

Produtos Naturais e

Alimentos Orgânicos

Frango, peixe e carne bovina:
linha livre de antibióticos e orgânica. 

Ovos de galinhas criadas livres de gaiolas
Linha de mercearia orgânica

Praça de atuação:
nacional

ANIMAIS
CRIADOS

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

www.solarius.com.br

Cultivo orgânico, sabor único. 
solarius@solarius.com.br | +55 31 3134 1295

Saint Germain Flower Essences
Contact: franco@fsg.com.br
Phone: +55 11 2809-3399

www.fsg.com.br
www.saintgermainusa.com

www.saintgermaineurope.com
www.fsg-asia.com

Awake your essence with drops of light!

Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397

com maior procura, empresários investem em produtos sem glútem e sem lactose.

Orgânicos mais saúde!
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Linha Apícola

Colméias em reservas
livres de agrotóxicos

Praça de atuação:
nacional

comercial@korin.com.br | +55 (11) 3728-4100
korin.com.br korin.com.br/en

  

Linha de produtosLinha de produtosLinha de produtos
••• Atleta Atleta Atleta ••• Emagrecimento Emagrecimento Emagrecimento 

•••  Minerais Minerais Minerais ••• Nutricosméticos Nutricosméticos Nutricosméticos 
••• Oleosa Oleosa Oleosa ••• VitaminasVitaminasVitaminas

+55 27 3228-5221 / 98833-5646
contato@solorgan.com.br

www.solorgan.com.br

Suplementos de minerais a 
base de algas naturais, 

rico em macro e 
micro nutrientes.

LTH-400
90 cáps | 600 mg

LTH + D
100 cáps | 600 mg

Óleo de palma orgânico.
É livre de gorduras trans e 

aumenta a estabilidade do seu 
produto orgânico.

comercial@agropalma.com.br
+55 11 2505 6400

www.agropalma.com.br

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

Certificação
Avaliação

Inspeção
Capacitação

Serviços de Qualidade

Os alimentos funcionais: A nova fronteira das indústrias. Reserve já o seu espaço:

11 3647-9397
Orgânicos: 
responsabilidade social
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das decisões de
compras acontecem
no Ponto de Venda.81 Nós temos as ferramentas ecologicamente 

corretas para aumentar o giro dos seus 
Produtos no PDV.

Wobbler

Cartaz

Marcadores
de preço

Faixa de
gondola

Folheto

Stopper
porta folhetos

WobblerWobbler

Divulgue os 
benefícios dos 

Produtos Orgânicos, 

suas marcas e a sua 

linha de Produtos.

Stopper

+55 11 3647-9397
+55 11 3582-5840

Produtos Orgânicos, 

suas marcas e a sua 

linha de Produtos. FLV
Cartaz e
porta preço

Eco
Strip

Linha

PDV
Ecológicamente correta para o seu

cross merchandising. Sinalize o PDV 
com forte impacto visual e multiplique 

as suas vendas.
 

Linha Eco | Displays
Produzidos a partir de madeiras de 

reflorestamento. Foi desenhado para 
expor todo o seu Mix de Produtos.

É leve e fácil de montar.
 

Linha Eco | Strip
Produzidas em papel especial

de alta resistência, suportam produtos
até 500 g por gancho.

 
Monte o seu kit

conforme sua
necessidade.

Produtor Rural, 
temos uma solução 

sob medida para você:

Cartaz e porta preço.

de alta resistência, suportam produtos

Pode ser
desenvolvido 

um modelo
exclusivo para os

seus Produtos.

com forte impacto visual e multiplique 

de alta resistência, suportam produtos

Eco
Displays

Folheto

 
   
Você vai formar novos consumidores e informá-los 
sobre os benefícios e os diferenciais dos Produtos 
Orgânicos em relação aos convencionais.
 
Objetivos:   
Aumentar o giro dos produtos orgânicos no PDV.   
Diferenciar os Produtos Orgânicos dos convencionais.   
Desenvolver a categoria dos produtos Orgânicos & Naturais
no varejo.   
Orientar o Consumidor sobre os benefícios dos Produtos 
Orgânicos.
 

O consumidor moderno é mais exigente,
mais informado, mais consciente.   
85,3% gastam mais do que o planejado, eles precisam ser 
lembrados que seu produto existe.   
91% dos brasileiros costumam fazer suas compras nos 
supermercados e 85% nas padarias.   
Os olhos do consumidor, percorrem as gôndolas a uma 
velocidade de 100 km por hora.
48% dos clientes passam por todas as seções de uma loja.   

Firme uma parceria comercial com o varejista:   
Ele compra X produtos do seu portfólio,
você implanta a sua campanha e impulsiona
as vendas de seus produtos na loja.   
Baixo custo de produção:    
Por ser uma campanha cooperada, os
custos são extremamente acessíveis.   
Praticidade:
Você recebe tudo pronto.   
Unidade Visual e Identidade Visual Diferenciada.
Apesar de ter a mesma programação visual,
cada participante, vai divulgar o seu logotipo,
seus produtos e suas marcas.

Afinal vender é bom,
vender muito é bem melhor.
Participe da Campanha
Promocional PDV Cooperada!
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