
H ábitos alimentares mais
saudáveis têm impulsiona-
do o consumo dos produtos

de horticultura, geralmente produ-
zidos por propriedades rurais loca-
lizadas no interior ou nos arredores
dos centros urbanos. Elimi-
nar a distância entre o
agricultor e o consu-
midor final foi a pro-
posta de alguns em-
preendedores que
investiram na entrega
de hortaliças a domicílio, por
meio de assinaturas mensais,
e geraram bons negócios.

Um dos primeiros clubes
nasceu no Rio de Janeiro, fruto
da parceria de dois publicitári-
os, Eduardo Boorhem e Vic-
tor Piranda, que tinham o
ideal de democratizar o
acesso a alimentos orgâni-
cos produzidos no estado.
Para tirar a ideia do papel, o
primeiro passo foi inscrever
o projeto denominado Clube
Orgânico no Programa Shell
Iniciativa Jovem, em 2014,
que ficou em segundo lugar. 

A empresa começou a
operar em 2015, com investi-
mento inicial de R$ 30 mil,
mais R$ 6 mil recebidos da
premiação. “O negócio foi
produzido para rodar por conta pró-
pria, pois o pagamento é feito antes
da entrega", explica Eduardo.

Logo depois, a ideia recebeu um
aporte da aceleradora Arca Urbana,
no valor de R$ 250 mil. O investidor
Anjo virou sócio do projeto. Os re-
cursos foram aplicados no desen-
volvimento do modelo logístico de
entrega, na produção de caixas pa-
ra acomodar os produtos e no dese-
nho da primeira versão da platafor-
ma online.

Atualmente, o Clube Orgânico en-
trega de 800 a mil cestas de hortifrúti
por mês, ao preço unitário de R$
47,50 (hortaliças) e R$ 78,75 (legu-
mes, verduras, temperos e raízes). As
de frutas variam de R$ 54 a R$ 88. O
faturamento mensal está na casa dos
R$ 50 mil, com lucro entre 20% e 40%.
“É um mercado que está começando
e tem muito espaço para crescer. O
consumo de produtos saudáveis é
um caminho sem volta”, avalia. 

CINTURÃO VERDE
O sucesso observado nos clubes de
assinaturas de vinhos e queijos, por
exemplo, inspirou João Antonio
Sampaio Amorim, graduado em Re-
lações Internacionais, a criar a Horta
na Cesta. A escolha do nicho para
atuar se deu ao fato de morar nas
proximidades do chamado Cinturão
Verde de São Paulo, no Alto Tietê, re-
gião de grande produção de hortifrú-
ti. “Estar próximo do produtor é im-
portante, pois lidamos com produtos
muito perecíveis”, diz o empresário. 

O negócio começou por meio de
uma experiência em Salesópolis,
município da Região Metropolitana
de SP, que tem 17 mil habitantes, com
distribuição gratuita dos produtos. A
empresa foi legalizada em maio de
2015 e hoje atende à capital, Mogi das
Cruzes, Suzano, Jacareí, São José dos
Campos e Volta Redonda. 

São 600 assinantes, que pagam um
valor mensal e recebem quatro cestas
por mês entre os cinco tipos disponi-
bilizados: duas somente de frutas e
três de hortaliças, legumes e frutas. A
que tem mais saída é a Cesta B (R$
144,50) – são dez variedades de pro-
dutos (quatro frutas, quatro legumes
e duas hortaliças), suficientes para o
consumo de duas ou três pessoas. A
Cesta G, a maior, tem 15 variedades e
sai por R$ 299,60. A Cesta Pomar, só
de frutas, atende de quatro a cinco
pessoas (R$ 219,60). Os produtos po-
dem ser substituídos, caso seja de in-
teresse do consumidor, e a entrega
pode ser interrompida em caso de vi-
agem, por exemplo.

A Horta na Cesta tem opções per-
sonalizadas para grávidas, crianças,
pessoas doentes e em dieta e a entre-
ga é acompanhada de receitas para o
preparo dos alimentos. “A cada se-
mana selecionamos produtos dife-
rentes, em função da época, mas a
banana está sempre presente. A novi-
dade e a onda de alimentação saudá-
vel impulsionam o negócio”, afirma
João Amorim, que investiu R$ 100 mil

no negócio, aplicados na compra de
um furgão, desenvolvimento do site,
ações de marketing e capital de giro.
O retorno veio em 18 meses. O fatura-
mento mensal é de R$ 160 mil, com
margem de lucro de 40%. 

AGRICULTURA URBANA
Na capital mineira funciona a Hor-
ta à Porta, criada inicialmente de
modo informal em 2014, pela agrô-
noma Kátia Pessoa, que trabalhava
com agricultura urbana e hortas
comunitárias, em projetos multi-
nacionais, desde 2000. A experiên-
cia lhe mostrou a dificuldade que o
agricultor, principalmente os de
pequeno porte, tem para fazer che-
gar seus produtos ao consumidor
final e levou à criação da empresa,
formalizada em meados de 2015.
“O que era como um bico para a
maioria deles, passou a ser um ne-
gócio de fato”, afirma.

A Horta à Porta trabalha com pro-
dutos sem agrotóxicos, produzidos
por 40 famílias de agricultores. As
cestas são compostas por produtos
da estação, frutas e sucos verdes, nos
tamanhos tradicional (com oito a dez
itens); infantil e single (para pessoas
que moram sós), ao custo unitário de
R$ 20 a R$ 30. São 5 mil clientes ca-
dastrados, mas a média de atendi-
mentos mensais fica entre 300 e 500
cestas. O faturamento cresceu muito
nos dois últimos anos, diz ela, e hoje
chega a R$ 50 mil. l

A horta vai aonde 
o consumidor está
Nos clubes de assinaturas de verduras, frutas e legumes, basta fazer o pagamento
mensal ou por cesta para receber no conforto do lar os produtos escolhidos
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Amanhã começa agenda da se-
mana, às 10h, com a oferta,
por Edgar de Carvalho Jr., de

veículos apreendidos por prefeituras
da Baixada. Na quarta, às 10h, unida-
des apreendidas pelo Detro-RJ. Ama-
nhã, às 11h, Schulmann apregoa casa
na Rua Sadock de Sá, Ipanema (R$
1,75 milhão). Às 12h, Jonas Rymer
oferece apto e sobreloja em Niterói.
Na quarta, às 12h, imóvel em Botafo-

go; às 14h30, cobertura tríplex em
Ipanema e apto em São Cristóvão. De
Paula pregoa amanhã casa e galpão
em Teresópolis, às 14h/ 15h30.

Na quinta, às 14h, De Paula, Silas
Barbosa, Rodrigo Portella e Jonas Ry-
mer apregoam no Rio a massa falida
da Varig, Rio Sul e Nordeste, com ofer-
tas de imóveis em Brasília, Salvador,
Olinda, Belo Horizonte, Manaus, Curi-
tiba, Goiânia, João Pessoa, Porto Ale-

gre, São Paulo, São José dos Pinhais,
Foz do Iguaçu e Rio. Há também bens
aeronáutico, móveis e utensílios.

Paulo Botelho oferta dez imóveis no
Rio, amanhã às 15h/15h30. Na quarta,
às 11h, apto em Campo Grande. Na
sexta, às 11h30, cobertura duplex em
Niterói; às 13h30, apto em São Gonça-
lo; e, às 15h30, lote em Maricá. João
Emílio faz pregão de mobiliário e
equipamentos, amanhã, às 10h/11h.

Na sexta, às 11h/11h30/12h/13h, de
veículos de empresas e seguradoras
(Bradesco e SulAmérica).

Murilo Chaves bate o martelo para
veículos, materiais e equipamentos,
na quarta, às 14h. Rogério Menezes
oferta 330 veículos, na quinta, às 13h.
Roberto Haddad faz exposição de sá-
bado a segunda das peças do Grande
Leilão que acontecerá na semana
seguinte. l

Bens da massa falida de cias. aéreas vão a pregão
Quatro leiloeiros comandam no Rio ofertas de móveis e imóveis da Varig, Rio Sul e Nordeste, localizados em vários estados

Confira grande leilão
de peças e obras de
arte - Pág. 3

Leilões de veículos da Bradesco
Seguros e SulAmérica, na
sexta, 24/11 - 11h - Pág. 3

HORTAS EM CASA

Falta de quintal não é motivo para não
se ter uma pequena horta em casa.
Num pequeno espaço é possível
reservar um cantinho para o plantio de
hortaliças e ervas, desde que receba
algumas horas de luz direta do sol.
Definido o local, o passo seguinte é
escolher que espécies se deseja
cultivar. Veja algumas formas que
atendem a imóveis de diversos tipos 
e tamanhos:

•Direto na terra: ideal para quem tem
quintal ou jardim com espaço.

•Vasos: alternativas práticas para
quem mora em casa ou apartamento,
podem ser usados em diversos
tamanhos.

•Embalagens recicladas: garrafas
pet, latas de refrigerante ou de
alimentos, caixas de leite e potes de
vidro são opções baratas e sustentáveis.

•Floreiras: são ótimas para uma
horta compacta em pequenos espaços.

•Caixas de madeira: espaçosas e
baratas também funcionam bem.

•Horta vertical: ideal para quem
mora em apartamento, pois aproveita
paredes de varanda, por exemplo. 

IDEIAS PARA
O CULTIVO
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Praticidade. Produtos da estação, selecionados
e sem agrotóxicos, saem da horta do agricultor
rural direto para a mesa do consumidor final
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