IBD NEWS 17 – Fevereiro 2013
IBD na Biofach Nurenberg, a maior feira de orgânicos do
planeta. O barômetro da confiança no setor cresce.
De 13 a 16 de fevereiro de 2013 ocorreu a Biofach de Nuremberg – Alemanha, a maior feira de produtos
orgânicos do planeta. O IBD esteve presente no estande da Organics Brasil, com a promoção da APEX.

Estande Brasil na Biofach contou com dez empresas.
A Feira foi visitada por 41 mil pessoas, sendo a maioria de profissionais e especialistas do setor.
Neste ano, 2.396 expositores apresentaram os seus produtos e as suas novidades. 86 países estiveram
presentes, ocupando área total de 80.000 m2.
Dez empresas brasileiras compareceram este ano na Biofach, número menor que o de 2010, o que pode ser sinal
de que as empresas Brasileiras estão tendo maior interesse pelo mercado brasileiro pelo aquecimento
registrado recentemente, não priorizando exportações.
A Itália, com o expressivo número de 369 empresas, foi o país com o segundo maior número – a Alemanha
participou com 682.
A França ficou em terceiro lugar, com 172 empresas, seguida pela Espanha com 120 empresas.
A China levou 39 empresas, com pequena variação em relação a 2010, quando compareceram 42 expositores
daquele país.
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Muitos produtos são lançados a cada ano na Biofach.
Como sempre, os pavilhões 6 e 7, onde ficam as empresas alemãs, fervilhavam. Foram dezenas de novos
lançamentos este ano.
Só na Alemanha, 81 novos supermercados e lojas de produtos orgânicos foram inaugurados em 2013.

Aumenta a demanda para exportação ao Brasil
É sensível o aumento da demanda de certificação para produtos estrangeiros que querem entrar no Brasil.
Deu certa a estratégia do IBD, de cooperar com certificadoras locais: contamos hoje no mundo com mais de 50
inspetores treinados e mais de 23 certificadoras conveniadas. Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Tailândia
querem enviar produtos ao mercado brasileiro, que desponta como promissor e jovem.

Até o final de 2012 foram aproximadamente 53 novas matrículas para produtos a serem exportados ao Brasil.
Somente nos dois primeiros meses de 2013, muito provavelmente por causa dos efeitos da Biofach, são mais 15
candidatas – a projeção é de provavelmente o dobro de empresas novas em 2013 a tentarem o mercado

brasileiro.
Água de coco orgânica do Brasil, exportada para Itália.
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Os negócios continuam firmes
Na Alemanha, principal mercado consumidor de orgânicos da Europa, os negócios seguem firmes, apesar da
crise financeira. Apenas os cosméticos naturais e orgânicos tiveram menos força.
As vendas de orgânicos em geral aumentaram. Com as redes de supermercados Alnatura, Denree, Weiling e
Basic entre outros, especializados em orgânicos, o consumidor encontra diversidade e qualidade de produtos.
As empresas com maior faturamento são:
EMPRESA

PARTICIPAÇÃO NAS
LOJAS (em%)

FATURAMENTO 2012
(em milhões de Euros)

Rapunzel

4,9

128

Söbbeke

1,6

70

Wala

1,5

112

Allos

1,5

Não declarou

Andechser Natur

1,5

110

Voelkel

1,3

41

Lebensbaum

1,2

37,2

Davert

1,1

35,9

Bioverde

1,1

27

Berchtesgadener Land

1,1

189

Fonte: Revista Biohandel, edição de fevereiro 2013

Só na Alemanha, 81 novos supermercados e lojas de produtos orgânicos foram inaugurados em 2013 das quais
algumas são independentes de redes.
Centenas de pequenas empresas expositoras na Biofach trazem este ano, com criatividade, novos produtos que
transformam a vida do consumidor em saúde.
As 300 maiores empresas que participam do “Barômetro de Crescimento” cresceram 7,5 % em 2013. O setor
orgânico, com criatividade, segue crescendo com números interessantes. Em algum tempo repetiremos os
melhores anos, que foram 2005 e 2006, com 15% e 14% de crescimento respectivamente, segundo a revista
Biohandel de fevereiro 2013.
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Estes números deixam as multinacionais inquietas e as fazem querer participar desse mercado. Assim, algumas
empresas Européias foram adquiridas nos últimos anos por multinacionais como a Continental Bakeries, Dean
Foods, Hein Celestial Group, Hugli, Nestlé, Oetker e Wessanen.
Vejam nos EUA a situação de alguns anos atrás:
Segundo o Centro para Agroecologia da Universidade de Santa Cruz, California, em 2005 a situação de fusões e
aquisições no mundo orgânico dos EUA era:
MULTINACIONAL

EMPRESA(E) ORGÂNICA
PRODUTO(P) ORGÂNICO
ADQUIRIDA/CRIADA

COCA COLA

ODWALLA (E)

PEPSI

TOSTITO´S ORGANIC (P)

CARGILL

FRANCH MEADOW (E)
HAIN CELESTIAL (E)

M&M MARS

SEEDS OF CHANGE (E)

KRAFT

BOCA FOODS (E)
BACK TO NATURE (E)

KELLOG

KASHI (E)

UNILEVER

BEN AND JERRY´S ORGANIC (P)

DANONE

STONYFIELD FARM (E)

GENERAL MILLS

CASCADIAN FARM (E)
MUIR GLENN (E)

DOLE

DOLE ORGANIC (P)

CADBURY

GREEN & BLACKS (P)

CAMPBELL

CAMPBELL´S ORGANIC (P)

HEINZ

HEINZ ORGANIC (P)

Números da Agricultura Orgânica no Mundo
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Segundo o Barômetro da imprensa francesa, Agence Bio e Le Monde, havia:
•

37,3 milhões de hectares cultivados no sistema orgânico (certificados ou em conversão) no final de 2010.

•

0,9% do território agrícola dos 160 países estudados.

•

1,6 milhão de propriedades agrícolas orgânicas registradas.

Em 10 anos, a superfície cultivada em sistema orgânico no mundo foi multiplicada por 3,5.
Entre 2000 e 2009, o número de propriedades agrícolas certificadas foi multiplicado por 7,2.
Algumas partes do mundo tiveram expansão particularmente importante. A América Latina passou de 2000 a
2010, de 3,2 milhões para 8,4 milhões de hectares dedicados ao orgânico. A África, que começou do zero, estava
com um pouco mais de 1 milhão de hectares certificados orgânicos ou em via de ser certificados, no final de
2010.
Este expressivo crescimento deve ser relativizado, quando olhamos para a proporção da agricultura orgânica
certificada ou em conversão, em relação à agricultura convencional: 5,1% das superfícies agrícolas na União
Europeia (a proporção mais elevada) e apenas 0,2% na Ásia e 0,1% na África.
A maior parte da produção orgânica permanece concentrada na Oceania e na Europa, representando 27,5% da
superfície mundial total. 90% desses países estão na União Europeia. A França é o país em que as superfícies
cultivadas no sistema orgânico mais aumentaram em 2010 (+ 169.046 hectares).
Outro setor de forte crescimento é o mercado de alimentos orgânicos, que quadruplicou em uma década e
chegou aos 45,4 bilhões de euros em 2010. Permanece, no entanto, reservado aos países do hemisfério norte,
que apresentam demanda crescente para este tipo de produto e poder aquisitivo suficiente. Em consequência,
mais de 90% do consumo mundial de produtos orgânicos ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Na União
Europeia, cerca de 71% das vendas foram realizadas na Alemanha, na França, no Reino Unido e na Itália.
No Brasil, país ainda sem estatísticas oficiais e onde reina o carnaval dos chutes, estima-se que o mercado fature
cerca de 500 mil dólares por ano.

ECOSOCIAL na Holanda: mais uma oportunidade para o
produtor de soja
Desta vez é o setor de rações de aves e suínos que alavanca a produção de soja: a importadora Green Foods
International (GFI) e sua cliente, a misturadora Van Gorp, oferecerão rações com a soja ECOSOCIAL IBD
proveniente da China e Brasil, empregando assim a palavra ECOSOCIAL nas etiquetas para vendas a granjas e
produtores de carne e ovos.
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DOIT, tradicional importadora holandesa de grãos
para alimentação humana, é ECOSOCIAL IBD.

Green Foods International (GFI) cria cadeia de soja Ecosocial
e de Solidariedade para alimentação de animais orgânicos.
O selo ECOSOCIAL é exclusivo para produtos orgânicos. Os produtores investem seguramente em questões
sociais e ambientais.
O ECOSOCIAL garante que a empresa certificada investe recursos, na base de produção, para os produtores e
funcionários, e que esses investimentos são auditados pelo IBD. Graças a pagamentos extras feitos pelos
compradores na Europa, toda uma região na China com produtores orgânicos Ecosociais está aderindo a
programas estatais e obtendo poços de irrigação, com previsão de aumento de produtividade de 30%. É um
benefício social e ambiental deste selo Fair Trade IBD.
6

IBD AVANÇA NO MERCADO DE INSUMOS
As expectativas estão sendo confirmadas e o IBD vem crescendo ano a ano no mercado de certificação de
insumos para a agricultura orgânica, assim como o interesse de empresas do setor em obter a certificação via
Programa de Aprovação de Insumos para atender o mercado e agregar o conceito de sustentabilidade à imagem
dos insumos e empresa.
Ao fim do ano de 2012 registramos um crescimento de 23 % no número de clientes em processo de aprovação,
totalizando 49 empresas e cerca de 200 insumos comerciais, sendo grande parte representada por empresas
fabricantes de fertilizantes.
Em 2013 estaremos novamente presentes na 20ª Edição da Hortitec em Holambra-SP com um estande
personalizado e com a presença de empresas com insumos aprovados pelo IBD. Esta é a maior feira do país
especializada em insumos para uso na agricultura e para os interessados ainda há vaga disponível.
Para os interessados, no site do IBD estão disponibilizados os dados das empresa e insumos aprovados.

AUDITORIA ANUAL DO IOAS BEM SUCEDIDA
Nos dias 7 e 8 de Fevereiro de 2013, o IOAS, acreditador do IBD para os programas ISO 65, ECOSOCIAL, IFOAM e
Regulamento Europeu, fez uma auditoria para verificação das exigências da Comissão Europeia conforme
regulamento CE 1235/2008 e 834/2007. A auditora Janning Kennedy visitou a Y. Takaoka Agropecuária em Iáras,
certificada pelo IBD desde 2008, e auditou o escritório do IBD em Botucatu.
A auditora se mostrou bastante satisfeita com a visita e irá recomendar a renovação da acreditação.

O IBD MUDA DE ENDEREÇO
O IBD mudou para seu novo endereço e já está em operação plena no novo local: Rua Amando de Barros,
2275, CEP: 18602150. Botucatu-SP. Venha nos visitar!
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Nova sede: mais espaço, melhor estrutura

PRÓXIMOS EVENTOS – Orgânicos em evidência nacional e
internacional
Expo West USA
Anaheim - California
7 a 10 de março, 2013
http://www.expowest.com
Biofach China
Shanghai - China
23 a 25 de maio, 2013
http://www.biofach-china.com/

www.naturalbeautyshow.com | www.shorex.com
Sustainability Summit
Amsterdam, Holanda
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7 e 6 de junho, 2013
http://www.sustainablefoodssummit.com/
Hortitec
Holambra - São Paulo
19 a 21 de junho, 2013
http://www.hortitec.com.br/2011/index.asp
BioBrazilfair - Biofach America Latina
27 a 30 junho, 2013
São Paulo - Brasil
http://www.biobrazilfair.com.br
http://www.biofach-americalatina.com.br/
Expo East- Biofach America
26 a 28 de setembro, 2013
Baltimore-USA
http://www.expoeast.com
http://www.biofach-america.com/
Biofach Japão
30 de outubro a 2 de novembro, 2013
Tokyo - Japão
http://www.biofach-japan.com/
Biofach India
14 a 16 de novembro, 2013
Bangalore- India
http://www.biofach-india.com/
Para receber o IBDNEWS, cadastre-se em www.ibd.com.br
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Biofach Nurenberg 2013
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