
S
ão Paulo sediou pela terceira
vez consecutiva a Bio Brazil
Fair - Feira Internacional de
Produtos Orgânicos e
Agroecologia, setor que,
segundo a Secretaria de

Comércio Exterior (Secex), exportou
9,5 mil toneladas entre agosto de 2006
e janeiro de 2007. De produtos in
natúra, como frutas e legumes, a
industrializados - açúcar, mel, aguar-
dente, cosméticos e roupas - a feira
reuniu produtores das mais diversas
regiões do País. Segundo dados dos
organizadores do evento, 20 mil pes-
soas visitaram a exposição, superando
os 18.700 visitantes de 2006.

O potencial de expansão do mer-
cado mundial e a possibilidade de
uma vida mais saudável e mais digna
são os principais motivos que levam
os produtores brasileiros a investir na
produção orgânica. Em termos mun-
diais, o setor já movimenta US$ 27
bilhões. Com um crescimento estima-
do em 30% ao ano, a produção orgâ-
nica no Brasil ocupa atualmente uma

área de 6,5 milhões de hectares de ter-
ras, colocando o país na segunda
posição entre os maiores produtores
mundiais de orgânicos. Até 2004,
ocupava o 34° lugar. O salto no ran-
king foi impulsionado pela decisão de
se incluir o extrativismo sustentável
no cálculo da área da agricultura
orgânica brasileira. São 5,7 milhões
de hectares de vegetação nativa, que
proporcionam o extrativismo susten-
tável de castanha, açaí, pupunha,
látex, frutas e outras espécies das
matas tropicais, principalmente da
Amazônia. O Brasil tem ainda cerca
de 900 mil hectares plantados com
outras culturas orgânicas.

Dados da Organics Brasil, projeto
com enfoque nacional que visa à pro-
moção da exportação de produtos
orgânicos, mostram que o açúcar sem
agrotóxico representou 66,68%, ou
seja, US$ 3,7 milhões das exportações
brasileiras entre julho de 2006 a janei-
ro de 2007. Ainda segundo a Organics,
em apenas sete meses, as exportações
de produtos orgânicos

brasileiros superaram US$ 5,5
milhões, ou 9,5 mil toneladas. Depois
do açúcar, os produtos mais exporta-
dos são: manteiga, gordura, óleos,
café e cacau. O Projeto Organics Brasil
é uma iniciativa conjunta da Agência
de Promoção de Exportações do Brasil
(APEX-Brasil) e a Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Outros dados confirmam o poten-
cial de expansão da agricultura orgâ-
nica no Brasil, entre os quais, a rica
biodiversidade, 16 milhões de hecta-
res para expansão sem precisar derru-
bar uma árvore, 12% de toda a água
doce do planeta, além de condições
climáticas favoráveis à agricultura,
com temperatura média de 21 a 27
graus/ano, 3.300 horas de sol/ano e
média de 40mm de chuva/ano na
região Nordeste, podendo acumular
até 3.500mm no Norte e Sudeste. É
este quadro que faz do Brasil um mer-
cado importante para as empresas que
desenvolvem produtos e tecnologias
voltados à agricultura orgânica.



Respeito pelo meio ambiente é um comportamento
que não pode entrar em extinção.
A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. É líder na produção de
papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais.
É também a maior recicladora de papéis da América do Sul, além de produzir e comercializar
madeira em toras. Promove adoção de políticas de desenvolvimento sustentável e sua
produção é feita em harmonia com o meio ambiente e com as comunidades onde atua.
A Klabin tem o orgulho de ser uma empresa brasileira reconhecida internacionalmente pelos
altos padrões de qualidade de seus produtos e pelo seu imenso respeito pela natureza.

Respect for the environment is an attitude which must not become extinct
Klabin is the largest producer and exporter of paper in Brazil, It ísthe leading manufacturer of packaging
papers and boards, industrial sacks and corrugated boxes. Furthermore it is the largest paper recyder in
South America and also produces and sells timber in logs. The company's sustainable development policies
are wídely promoted and both the environment and local communities co-exist ín harmony with its
production. Klabin is proud to be a Brazilian company wíth international recognition for the high quality
ofits products and its profound respect for nature.
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