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SAIBA O QUE ACONTECE NO IBD

Borboleta escolhe a Biodinâmica – BD na asa!

NOVO SITE IBD E O PROGRAMA DE APROVAÇÃO DE INSUMOS
O IBD maio lançou em maio seu novo site, muito mais interativo, design atraente, maior
facilidade de acesso às informações, principalmente as relativas ao Programa de Aprovação de
Insumos e aos produtores certificados de outros protocolos. Na página inicial você acessa o
banco de dados com a ferramenta de busca específica dos insumos aprovados. Outro programa
acessa os clientes certificados orgânicos e de outros protocolos, onde se pode fazer a busca
pelo nome do insumo, nome da empresa, categoria do insumo, finalidade de uso, ou se preferir,
uma busca geral de todos os insumos aprovados.
Nos três primeiros dias do lançamento do novo site foram registrados mais de duzentos acessos
à lista de insumos aprovados, o que mostra a importância desta ferramenta e o interesse do
mercado por essas informações.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES:
Em abril o IBD realizou pesquisa de satisfação com todos os seus clientes, com uma empresa
idônea e imparcial, para identificar precisamente que ações devemos realizar para melhorar o
trabalho para o cliente. Agradecemos quase duzentos clientes que responderam à pesquisa e
contamos com a participação de todos na próxima pesquisa a ser realizada. Entre os resultados
destacamos alto índice de recomendação do IBD Certificações por parte dos clientes
consultados (83%).

PARTICIPAÇÃO NA HORTITEC 2012:
Pelo segundo ano consecutivo o IBD estará presente na Hortitec ( http://www.hortitec.com.br)
com stand personalizado no Setor Verde (No 25). Neste ano teremos melhor estrutura e melhor
localização para receber os visitantes e faremos grande divulgação do programa de insumos, no
catálogo da feira que será distribuído gratuitamente a 15.000 pessoas. O tema principal a ser
trabalhado na Feira será Sustentabilidade, Segurança, Confiabilidade e Responsabilidade
Ambiental e Social na Produção de Insumos. O principal objetivo é divulgar o Programa IBD de
Aprovação de Insumos para o mercado e agregar valor à imagem das empresas e dos insumos
aprovados. Contaremos com a presença de oito empresas expondo seus insumos, sendo que
quatro empresas participarão da feira junto com o IBD. A 19ª Edição da Hortitec ocorrerá em
Holambra-SP nos dias 20 a 22 de junho e para os interessados em conhecer a feira o IBD pode
enviar convite gratuitamente.

PROGRAMA IBD DE APROVAÇÃO DE INSUMOS GANHA ESPAÇO
NO MERCADO INTERNACIONAL
Em maio o IBD certificou a unidade da Vale International S.A. localizada em Bayóvar – Peru e
aprovou a Rocha Fosfática de Bayóvar para produção do Fertilizante Fosfato Reativo. Este é um
passo importante para atender o mercado internacional de fertilizantes e o setor de produtos
orgânicos em nível internacional. A certificação foi conquistada após auditoria em toda a cadeia
de produção, incluindo avaliação socioambiental do processo, desde a extração na mina até a
expedição do produto.

PARTICIPAÇÃO BIO BRAZIL FAIR 2012:
De 24 a 27 de maio aconteceu a 8ª Edição da Bio Brazil Fair (www.biobrazilfair.com.br) no
Parque Ibirapuera, São Paulo – SP. Esta feira é o principal evento no mercado nacional de
produtos orgânicos e vêm conquistando cada vez mais destaque no cenário internacional. O IBD
é parceiro do evento desde a sua primeira edição e neste ano tivemos um stand maior, com a
participação de produtores de insumos e de alimentos certificados IBD.
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EVENTOS – ORGÂNICOS EM EVIDÊNCIA
PRÓXIMOS EVENTOS
HORTITEC, Holambra, 20-22 de Junho, 2012. http://www.hortitec.com.br/2011/index.asp

USA, Baltimore, 20-22 de Setembro, 2012. http://www.biofachamerica.com/en/

Conferencia de Cosméticos Naturais - www.naturkosmetik-branchenkongress.de

INDIA, Bangalore, 22 a 24 de Novembro, 2012. http://www.biofachindia.com/en/

SAIU NA IMPRENSA:
O brasileiro IBD CERTIFICAÇÕES está exportando serviços para os chineses. O IBD
certificou 200 hectares de uva para produzir vinho orgânico. O vinho será
comercializado na China e na Europa.
(Coluna Mercado do Mauro Zafalon- Folha de São Paulo, 03/05/2012)

Para receber notícias, cadastre-se em www.ibd.com.br
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