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idéia do Projeto Or-
ganics Brasil foi reunir 
produtores e processa-

dores do setor orgânico brasileiro 
sob uma única bandeira, poten-
cializando a divulgação de suas 
qualidades nas principais feiras 
do mundo e por meio de catálogos 
coletivos. Uma estratégia simples 
e vencedora, que tem se mostrado 
capaz de proporcionar maior visi-
bilidade ao conjunto da produção 
nacional, além, é claro, de gerar 
benefícios diretos à marca de cada 
um dos participantes.

O Projeto Organics Brasil (www.
organicsbrasil.org) tornou-se uma 
realidade após uma ação con-
junta da iniciativa privada com 
o IPD (Instituto de Promoção do 
Desenvolvimento), a FIEP (Fede-
ração das Indústrias do Paraná) e 
a Apex-Brasil (Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 

Investimentos), compondo uma 
sólida base institucional criada 
para fortalecer o setor brasileiro de 
produtos orgânicos. 

Criado em 2005, o Projeto tem 
74 empresas associadas, perten-
centes aos segmentos de alimen-
tos, bebidas, matérias-primas, 
ingredientes, têxtil, cosméticos, 
certificadoras e serviços.

No ano passado, o Projeto 
Organics Brasil gerou US$ 87 
milhões em negócios fechados 
entre as empresas que compõem 
o seu portfólio. O valor foi inferior 
ao do ano anterior, reflexo das 
crises européias e americana e – 
principalmente – pelo aquecimento 
do mercado interno brasileiro. Na 
ocasião, o consumidor brasileiro 
incluiu produtos orgânicos no seu 
dia a dia e proporcionou aumento 
significativo no varejo, estimulando 
as empresas a ampliarem as suas 
participações no mercado interno.

Graças aos seus resultados 
significativos, o Projeto Organics 
Brasil vem gradualmente conso-
lidando sua posição como um 
importante canal de integração 
entre os produtores brasileiros de 
orgânicos, as empresas e o merca-
do internacional em sua crescente 
demanda.

Presença na BioFach 2012
O Projeto Organics Brasil par-

ticipou na BioFach 2012, que é a 
maior feira mundial de negócios 
do setor de orgânicos, com dez 
empresas expositoras e nove co-
operativas ligadas ao MDA. Das 
empresas associadas, estiveram 
nos estandes do projeto: Nutri-
botânica (acerola), MN Própolis 
(mel e própolis), Chá Mate Triunfo 
(chá de erva mate), Talentos do 
Brasil - Natural Fashion (confec-
ção), Surya (cosméticos), Beraca 
(matéria prima para cosméticos), 
IBD (certificadora), Agropalma 
(óleo de palma), Native (açúcar), 
ABPO – Associação Brasileira de 
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Faturamento em vendas  
das empresas do Projeto 

Organics Brasil
Ano US$ milhões
2005 9,5
2006 15,0
2007 21,0

2008 58,0

2009 44,3

2010 108,2

2011 87,0
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Pecuária Orgânica (carne e frutas) 
e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) com nove empre-
endimentos da agricultura familiar.

O Projeto Organics Brasil este-
ve presente nesta edição da feira 
alemã com estandes distribuídos 
em três áreas estratégicas, explo-
rando, assim, a imagem conceitual 
da biodiversidade brasileira. No es-
paço do Hall 2, houve a apresenta-
ção das empresas associadas com 
seus produtos e representantes 
dos empreendimentos da agricul-
tura familiar de 14 estados ligadas 
ao MDA (Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário). No Hall 8, espaço 
dedicado aos produtos têxteis, um 
estande mostrou o artesanato e a 
confecção de algodão orgânico 
da Região Nordeste do Brasil. No 
Hall 7, ocorreu a Vivaness. Foi um 
pavilhão dedicado exclusivamente 
aos cosméticos naturais, em que 
o Projeto Organics Brasil explorou 
imagens da natureza para receber 
compradores das empresas as-
sociadas.

A participação do Projeto Or-
ganics Brasil na BioFach 2012 
proporcionou uma expectativa de 
negócios, para os próximos 12 me-
ses, de US$ 40 milhões para as dez 
empresas expositoras e as nove 
cooperativas do MDA (Ministério 
do Desenvolvimento Agrário) que 

participaram do evento, conforme 
estimativa de Ming Liu, coordena-
dor executivo do Projeto Organics 
Brasil.

“O mercado de orgânicos con-
tinua em alta, com muitos contatos 
novos e uma forte demanda para 
produtos da biodiversidade apesar 
da crise econômica na Europa. 
Os mercados continuam com 
crescimento positivo com índices 
semelhantes aos de antes de 2008, 
com retomada, por exemplo, de 
12% de market share no mercado 
americano e de 9% na comunidade 
européia”, explicou Liu.

O fato marcante desta edição 
da BioFach foi o interesse de novos 
mercados para negócios com cos-
méticos e alimentos orgânicos bra-
sileiros, como os da Rússia, Coréia 
do Sul, Japão, países escandina-
vos e do Leste Europeu. Este ano, 
os produtos têxteis, apresentados 
pelo empreendimento Talentos do 
Brasil, despertaram interesse nos 
mercados da Itália, Turquia, Reino 
Unido, Dinamarca e França.

O Brasil no ranking
mundial de orgânicos

Segundo o relatório “The World 
of Organic Agriculture - Estatistics & 
Emerging Trends 2010” do IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements) – o órgão 

de pesquisa mundial 
sobre agricultura or-
gânica – o setor de 
orgânicos no mundo 
movimenta mais de 
US$ 45 bilhões, sendo 
que o Brasil ocupa o 
5º lugar em área de 
agricultura orgânica no 
mundo (atrás da Aus-
trália, Argentina, China 
e Estados Unidos) e 
o segundo lugar entre 
os dez países com as 
maiores coletas silves-
tres orgânicas e áreas 
de apicultura.

Se considerarmos 
as áreas de agricultura 
orgânica por regiões 
geográficas no mundo, 
a América Latina ocupa 
a terceira posição, sen-
do superada apenas 
pela Oceania e pela 
Europa. EX

PORT

Distribuição de áreas de agricultura
orgânica por regiões geográficas

do mundo (dados de 2008)
Regiões Percentagem (%)
Oceania 34,7
Europa 23,4
América Latina 23,0
Ásia 9,4
América do Norte 7,0

África 2,5
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