
MERCADO DE PRODUTOS NATURAIS NO 
BRASIL: UM GRÁFICO ASCENDENTE

1

EMPREENDEDORISMO

MERCADO DE PRODUTOS NATURAIS 
NO BRASIL: UM GRÁFICO ASCENDENTE



© 2019. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – Sebrae/BA
Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no 
todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

INFORMAÇÕES E CONTATO 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – SEBRAE/BA
Unidade de Gestão do Portfólio – UGEP 
Rua Horácio César, 64 – Bairro Dois de Julho 
CEP: 40.060-350 – Salvador / BA 
Tel.: (71) 3320-4436 

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
Carlos de Souza Andrade

Diretor Superintendente
Jorge Khoury 

Diretor Técnico
Franklin Santana Santos

Diretor Administrativo e Financeiro
José Cabral Ferreira

Unidade de Gestão do Portfólio (UGEP)
Norma Lúcia Oliveira da Silva
Leandro de Oliveira Barreto

Analistas
André Gustavo de Araújo Barbosa
Viviane Canna Brasil Sousa

Projeto Gráfi co, editoração e revisão ortográfi ca
Yayá Comunicação Integrada



3

MERCADO DE PRODUTOS NATURAIS NO 
BRASIL: UM GRÁFICO ASCENDENTE

SUMÁRIO

Produtos Naturais: como a saúde pode te ajudar a empreender 4

O que considerar ao montar a sua loja: nichos mais lucrativos 6

Como iniciar a minha empresa no ramo de produtos naturais  9

Nichos-tendência de produtos naturais  11

Análise SWOT: como identificar a força da sua loja 13

Comércio online de produtos naturais: vale a pena? 15

Conclusão 16



4

MERCADO DE PRODUTOS NATURAIS NO 
BRASIL: UM GRÁFICO ASCENDENTE

PRODUTOS NATURAIS: COMO A SAÚDE 
PODE TE AJUDAR A EMPREENDER

O consumo de produtos naturais está em alta: basta uma volta rápida no shopping 
para conferir o número de empórios destinados ao consumo de produtos com 
fórmulas limpas e responsabilidade ambiental no seu processo de desenvolvimento.

E engana-se quem pensa que a tendência se resume a alimentação. A indústria 
brasileira, hoje, investe em categorias variadas de produtos naturais: além das 
famosas comidinhas saudáveis, é possível encontrar facilmente itens de higiene, 
cuidados pessoais e nutrição esportiva com características ecofriendly. Há, ainda, 
roupas produzidas com tecidos sustentáveis e reciclados e até mesmo materiais 
para limpeza com chancela ecológica.

Os números provam que os produtos naturais têm aceitação crescente entre o 
público. Em todas as searas, as previsões de comércio para os próximos anos são 
favoráveis, prevendo altas de lucro. Segundo estudo da Euromonitor de 2017, o 
mercado brasileiro de produtos naturais crescerá, em média, 4,4% anualmente 
até 2021.

 Alimentação
O setor de alimentação saudável, segundo a pesquisa da 
Euromonitor, cresceu 12,3% nos cinco anos anteriores. A média 
brasileira é superior à mundial, que corresponde a 8%.

http://Segundo estudo da Euromonitor de 2017, o mercado brasileiro de produtos naturais crescerá, em média,
http://Segundo estudo da Euromonitor de 2017, o mercado brasileiro de produtos naturais crescerá, em média,
http://Segundo estudo da Euromonitor de 2017, o mercado brasileiro de produtos naturais crescerá, em média,
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 Nutrição esportiva
Unindo duas tendências – o interesse pela vida saudável e a 
dedicação maior ao corpo –, a nutrição esportiva tornou-se 
um dos mercados mais chamativos para os empreendedores, 
o que se reflete no surgimento de seções específicas em 
empórios de produtos naturais e em lojas exclusivamente 
dedicadas ao tema. Além dos comércios em pontos físicos, 
o setor, inclui, ainda, lojas online de entregas de marmitas 
saudáveis, adequadas à dieta de esportistas profissionais e 
amadores. O Relatório Tendências Mundiais de Alimentação 
e Bebidas 2017, organizado pela agência Mintel, aponta que 
47% dos consumidores brasileiros se interessam em testar 
serviços que entreguem refeições saudáveis diretamente em 
suas casas. 

Que as lojas de produtos naturais são rentáveis, não há dúvidas. 
A questão, agora, é: como montar a empresa perfeita para 
gerar lucro no contexto atual, e de acordo com a sua realidade 
enquanto empreendedor? 

 Cuidados pessoais e higiene
Um gigante do segmento de produtos naturais, o setor de 
cosméticos – que inclui cuidados pessoais e higiene, orgânicos 
ou simplesmente com fórmulas mais “limpas” – tem crescido 
vertiginosamente. A previsão de crescimento para o mercado 
global de cuidados pessoais, considerando somente os 
produtos orgânicos, segundo relatório da Grand View 
Research, é de US$ 25,11 bilhões em 2025.

https://www.cosmeticinnovation.com.br/crescimento-dos-cosmeticos-naturais-organicos-veganos-e-eticos-e-tendencia-irreversivel/&sa=D&ust=1539914802595000&usg=AFQjCNGkOPh61E2F1qghWiQr7h6IkFNdoQ
https://www.cosmeticinnovation.com.br/crescimento-dos-cosmeticos-naturais-organicos-veganos-e-eticos-e-tendencia-irreversivel/&sa=D&ust=1539914802595000&usg=AFQjCNGkOPh61E2F1qghWiQr7h6IkFNdoQ
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O QUE CONSIDERAR AO MONTAR A SUA 
LOJA: NICHOS MAIS LUCRATIVOS
A preocupação da sociedade, fruto do capitalismo, com os impactos gerados pelo 
consumo em larga escala, vem aumentando e fazendo com que empresas e negócios 
se reinventem a todo tempo. Além das questões ambientais, o consumidor 
tem se preocupado ainda mais com os seus hábitos alimentares e com a 
própria saúde. Com isso, empresas buscam alternativas verdes e saudáveis para 
melhorarem o impacto que elas trazem para o ecossistema empreendedor e criar 
uma conexão mais verdadeira com os seus consumidores. 

O primeiro ponto a ser analisado ao iniciar uma loja de produtos naturais é, se ao 
montar a empresa, ela terá perenidade quando a moda passar.  Existem exemplos 
de muitos negócios que ruíram com o tempo e, para evitar que isso aconteça, é 
preciso se destacar no mercado e oferecer alguns diferenciais que o destaquem da 
concorrência. As empresas estão inseridas em um cenário que, com o crescimento 
dos números de negócio nesse segmento, está altamente competitivo. Com isso, a 
definição de objetivos e estratégias de negócio são fundamentais para alcançar os 
resultados e atrair consumidores de maneira correta.

Outro quesito extremamente importante para quem quer empreender nesse nicho 
é a verificação e procedência da matéria prima dos produtos. Os benefícios dos 
produtos naturais são um dos principais atrativos para o consumidor. A qualidade 
e controle correto dos estoques são fundamentais para uma empresa de sucesso. 

O número de lojas e a expansão de redes que comercializam esses produtos 
são crescentes. Para empresas menores e novos empreendimentos, existem 
oportunidades em diversos níveis da cadeia produtiva. Confira quais são os nichos 
mais lucrativos:
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Alimentos naturais 
Um dos modelos de negócio que mais crescem nesse segmento é o dos 
alimentos naturais. A busca por hábitos e estilos de vida mais saudáveis, levam 
os consumidores a procurarem esse tipo de produto. Dentro desse nicho existem 
diversas formas de empreender, seja como produtor de alimentos orgânicos e sem 
conservantes, como revendedor direto desses produtos ou utilizando eles como 
matéria prima, como restaurantes, lanchonetes e deliverys, por exemplo. 

Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística  (IBOPE), as pessoas têm se alimentado de maneira mais saudável 
no país. A procura por produtos mais nutritivos cresceu em 32%. Assim, produtos 
feitos a partir de matérias-primas orgânicas ganham cada vez mais espaço na mesa 
dos consumidores e no mercado de nicho. 

Para quem acredita que esse hábito ainda é restrito para quem tem tempo para 
cozinhar, engana-se. Os deliverys de comidas naturais ganham força e tornam-se 
opções extremamente rentáveis para os empreendedores. As entregas, que se 
resumiam a  alimentos como pizzas, esfihas e comida chinesa, buscaram outras 
vertentes. Pratos que antes só eram consumidos em restaurantes, hoje são 
disponibilizados no delivery, muito disso devido às facilidades tecnológicas e os 
aplicativos de entregas.
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Cosméticos orgânicos
Na indústria de cosmético a preocupação com o meio ambiente e os hábitos mais 
naturais é refletida no crescente número de empresas de produtos orgânicos, 
veganos e naturais. O nicho torna-se uma alternativa assertiva para quem quer 
investir nesse mercado. Após dois anos de queda, o setor tem alta e identifica 
oportunidades em produtos orgânicos. 

Como o mercado de produtos orgânicos tem uma tiragem de produtos menor do que 
os demais, torna-se uma opção bacana para os micro e pequenos empreendedores. 
Indústrias que trabalham com larga escala tem dificuldade de empreender nesse 
nicho por produzirem em grandes linhas de produção. 

Segundo projeções, esse mercado deve dobrar nos próximos 7 anos, atingindo 
um faturamento total de 22 bilhões de dólares. Esse dado tem grande influência 
dos novos hábitos de consumo e na popularização das compras pela internet, que 
diminuem as fronteiras e possibilitam a expansão.
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COMO INICIAR A MINHA EMPRESA NO  
RAMO DE PRODUTOS NATURAIS 

O mercado, que cresce com a onda verde, movimenta cerca de R$ 3 bi e tem 
espaço para crescer mais  20%. Porém, mesmo com o crescimento desse tipo de 
segmento, empresas de orgânicos encontram a regulamentação como desafio.  Com 
a carência de regulamentação, o segmento tem os selos de certificação emitidos 
por certificadoras independentes. 

Segundo essas certificadoras, um produto só pode ser considerado natural se 
tiver em sua composição 95% de ingredientes da natureza. Para ser considerado 
orgânico é preciso cumprir esse quesito e é necessário que  20% do ingredientes 
tenham origem orgânica certificada. 

A legislação aplicada às lojas de naturais é a mesma que é utilizada para as lojas de 
produtos que seguem outros conceitos. Para abrir esse tipo de negócio você deve 
seguir o mesmo procedimento exigido a estabelecimentos comerciais de outras 
áreas. Atente-se apenas para se o tipo de produto que você vai comercializar exige 
alguma outra regulamentação ou certificação. 

Para quem quer investir nesse segmento, é importante saber que o custo 
inicial costuma estar entre R$ 18 a R$ 40 mil reais. Além desse investimento, 
é fundamental que se reserve uma quantia para investimento em marketing e 
divulgação da empresa. 

Em termos de estrutura, o que você vai precisar para abrir uma loja de produtos 
naturais é o mesmo para outros tipos de produtos. Como esse nicho segue uma 
linha de pensamento mais econômica, estruturas mais simples e que tenham a 
reutilização como premissa combinam bem com esse tipo de negócio. 
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Outro ponto importante para quem não quer investir muito logo no início do 
negócio, é deixar os produtos que necessitem de climatização para segunda ordem. 
Esse talvez seja um dos maiores investimentos que você terá de fazer, e que pode 
ser adiado para um momento em que a estabilidade financeira esteja a seu favor.

Uma outra alternativa é a franquia. Com o crescimento desse mercado, houve 
também uma crescente no número de franquias desses tipos de produtos. Neste 
caso você consegue uma facilidade maior de inserção no mercado devido a imagem 
que o franqueado já tem.

Para uma loja de pequeno porte, sugere-se como estrutura:

Escritório;

Estoque de produtos;

Salão de exposição dos produtos;

Pequena copa;

Banheiro. 
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NICHOS-TENDÊNCIA DE 
PRODUTOS NATURAIS 
Sendo o consumidor o centro de toda cadeia produtiva, ele é a razão da existência 
de todo negócio. Os consumidores estão, a todo tempo, mudando os seus hábitos e 
se reeducando de diversas maneiras. Para estar sempre atento, e trazer a inovação 
como base para o seu negócio, é preciso ter um olhar cuidadoso e estar perto do 
público-alvo. 

A observação das tendências de consumo deve incluir, além do consumidor, o 
empreendedor, quem desenvolve os produtos. Em uma sociedade baseada no 
consumo, ter um olhar atento e uma relação de transparência com o consumidor 
é fundamental. Existe uma nova sociedade baseada em verdade, que não aceita 
mais as coisas camufladas e o consumidor estar cada vez mais informado. Vivemos 
atualmente um um capitalismo mais consciente e mais humanizado, onde as pessoas 
buscam por experiência e também se preocupam com o meio em que elas vivem. 

A internet é uma das principais criadoras de tendência atualmente e estar atento a 
esses gatilhos é fundamental para poder ser um chamariz de consumo. Os clientes 
têm desejos e gostam de satisfazer essa vontade rapidamente e com exclusividade. 
Confira algumas das tendências que estão no mercado e são colocadas para 2019.

Cafés especiais
Centrado na experiência do consumidor, que anda na correria do dia a dia, o 
simples ato de tomar café virou um ritual. Desta maneira, o  conceito de barista 
é cada vez mais frequente e solicitado nas cafeterias gourmets. A tendência 
é encontrar novas misturas e adicionar ingredientes ao café.  Misturas com 
açafrão, spirulina e sementes, tem como objetivo diferenciar o sabor e obter 
cafés mais nutritivos e energéticos.
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Canudos de metal
Um tema muito debatido nas redes sociais, os canudos de plástico chamaram 
a atenção dos internautas pelo impacto ambiental que eles geram. Um dos 
vídeos mais assistidos dos últimos tempos é um em que um canudo é retirado 
da narina de uma tartaruga. Como uma alternativa para diminuir o número 
de mortes de animais e de poluição nos mares, surge o canudo de metal, 
alternativa verde e ecológica. 

Alimentos crus (raw)
Uma das tendências que está ganhando os consumidores é a de “comida de 
verdade”. Ela está ligada aos novos hábitos e a preocupação com a saúde. Dentro 
disso se fortalecem os alimentos crus, que são alternativas limpas, frescas e 
verdes para a alimentação. A falta de cozimento ajuda a preservar melhor os 
nutrientes. Além de saudáveis, os alimentos crus ajudam na apresentação 
dos pratos, o que aguça os sentidos dos clientes. Exemplos desses alimentos: 
legumes, alimentos ricos em amido, nozes, carnes e peixes. 

Maquiagens veganas
Esse movimento de consciência tem refletido bastante no mundo dos 
cosméticos. O cosmético vegano é livre de ingredientes animais ou derivados 
de animais, além disso é cruelty free, ou seja, não é testado em animais. Os 
itens veganos se diferem dos naturais e orgânicos por poderem ter alguma 
porcentagem de composição química em sua formulação. 

Clareador dental orgânico
Uma tendência que alinha estética e bem-estar são os clareadores dentais 
orgânicos. Alternativa para quem quer obter dentes brancos a um preço 
acessível e de maneira fácil e rápida, esses produtos têm em sua composição 
ingredientes 100% naturais, como: carvão ativado super fino, argila kaolin e 
óleo essencial de laranja.  
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ANÁLISE SWOT: COMO IDENTIFICAR 
A FORÇA DA SUA LOJA

Um ponto importante para quem quer iniciar um negócio é a análise de SWOT. Ela 
é uma ferramenta extremamente assertiva para definir as estratégias da empresa. 
Essa metodologia tem como objetivo a análise do negócio, dar um direcionamento 
estratégico para a organização, baseando-se em seu ambiente interno e em seu 
ambiente externo.

O que é avaliado como ambiente externo é tudo que contempla os domínios 
da empresa, o que ela pode controlar. Seriam coisas como instalações, equipe, 
posicionamento e localização. Já o ambiente externo faz referência ao que 
está fora do alcance da empresa. São fatores naturais e fatores conjunturais e 
institucionais, como taxa de juros, variações cambiais, decisões do governo e 
crise política, por exemplo. 

As empresas só podem atuar sobre o que elas têm controle. Com isso elas entendem 
as forças e fraquezas de seu ambiente interno, para poder enfrentar as ameaças e 
aproveitar as oportunidades do ambiente externo.

Alguns exemplos de acontecimentos que podem ser considerados como forças 
do negócio: tecnologia superior, atendimento qualificado, localização privilegiada, 
alta capacidade de investimento, pesquisa, desenvolvimento, clima organizacional 
muito positivo, empresa que atrai talentos, marca forte e consolidada, produtos 
certificados e impacto social. 
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As forças da sua loja estarão ligadas ao que você oferece de melhor para o seu 
consumidor, o que faz você se diferenciar no mercado. Esse método de análise 
de SWOT está extremamente ligado a busca pelo diferencial competitivo, o que 
vai fazer a sua empresa disparar na frente da concorrência e ter a melhor relação 
custo-benefício perante os demais. 

Um ponto importante a ser analisado é a conexão e fidelidade que o seu negócio tem 
com os consumidores. A aproximação entre marca e público é fundamental para 
criar relevância e ser sempre lembrado pelo público. Para entender qual melhor 
estratégia seguir, confira o passo a passo para montar uma análise de SWOT do 
seu negócio: 

Monte uma tabela de 4 quadrantes, com duas linhas e duas colunas;

Ao lado esquerdo da primeira linha, do lado de fora do quadrado, escreva 
Ambiente Interno;

No primeiro quadrado desta linha, escreva FORÇAS;

No segundo quadrado da mesma linha, escreva FRAQUEZAS;

Ao lado esquerdo da segunda linha, do lado de fora do quadrado, escreva 
Ambiente Externo;

No primeiro quadrado desta linha, escreva OPORTUNIDADES;

No segundo quadrado da mesma linha, escreva AMEAÇAS;

Escreva dentro de cada quadrado correspondente as oportunidades e 
ameaças, forças e fraquezas de sua empresa;

Após a análise, determine sua estratégia. Como você vai usar os fatores internos 
para contornar ou potencializar os fatores externos?

Forças

Oportunidades

Faquezas

Ameaças 

Am
bie

nt
e 

int
er

no
Am

bie
nt

e 
ext

er
no
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COMÉRCIO ONLINE DE PRODUTOS 
NATURAIS: VALE A PENA?
Os produtos naturais ainda são nichos restritos que podem encontrar a internet 
como principal expoente dos seus negócios. Esse é um mercado que nutre um 
público fiel e é propício a novos consumidores. Para quem quer investir nos 
e-commerces, uma dica valiosa é segregar o seu negócio. Tenha uma loja específica 
e defina quem é o seu público-alvo. 

Outro ponto importante é o crescimento do vegetarianismo no Brasil. Muitas vezes 
os produtos ligados a essa prática têm valores mais altos, pelo fato do custo de um 
e-commerce ser menor, o custo-benefício de comprar pela internet pode ser mais 
vantajoso para os consumidores. 

Ao mesmo tempo que cresce o número de vegetarianos, a maioria das marcas de 
alimentos, cosméticos e têxteis não consideram o público vegano. Assim, com uma 
boa estratégia de negócio, a marca não só alcança os defensores dos animais como 
também leva os valores da prática a quem ainda flerta com a questão.

Confira alguns fatores que demonstram como os e-commerces podem ser uma 
boa oportunidade para esse tipo de negócio: 

É possível criar nichos para o negócio: encontrar nichos específicos faz 
com que você segmente melhor a empresa e trace estratégias pertinentes;

As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde: você pode 
se aproximar do seu público-alvo e não ter fronteiras para comercializar 
o seu produto;

O mercado está em expansão: se consolidar neste meio é fundamental 
para ser referência no mercado;

Ser parte de uma mudança de comportamento: ao trabalhar com um 
ecommerce de produtos naturais, você estará contribuindo diretamente 
para uma revolução na qualidade de vida da população brasileira;

Existem possibilidades de diferenciação: é possível usar da originalidade 
como estratégia de venda.
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CONCLUSÃO
Existe um movimento de mudança de hábitos muito forte nos últimos anos. 
As pessoas estão cada dia mais preocupadas com a saúde e com que gastam o 
seu dinheiro. Pensando no bem-estar, os segmentos de produtos naturais surgem 
como alternativas responsáveis com o meio-ambiente e com o consumidor. 

Por ser um produto de nicho específico é um mercado ainda em crescimento, o que 
se torna uma opção para micro e pequenos empreendedores. A indústria brasileira 
investe em inúmeras categorias de produtos naturais.

Além das famosas comidinhas saudáveis, é possível empreender no ramo de 
cosméticos e nutrição esportiva com características ecofriendly. O ramo da moda 
também está se reinventando e traz tecidos biodegradáveis e reciclados. 

É um mercado propício a inovações e ligado às tendências de mercado que são 
produzidas constantemente. Porém, para embarcar nesse tipo de segmento é 
importante que esteja atento às consequências que a sua marca gera no planeta. A 
sua postura e a sua responsabilidade ambiental estarão sempre vigiadas. Portanto, 
é preciso coerência no posicionamento. 

Comece hoje a colocar em prática tudo o que aprendeu e lembre sempre de contar 
com o Sebrae quando precisar.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

