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O Brasil participa a partir de hoje na Biofach 2007, maior feira de orgânicos do mundo que 
será realizada na Alemanha, com perspectiva de ganhar cada vez mais destaque nesse setor. 
Os orgânicos já movimentam US$ 27 bilhões no mundo e o Brasil cresce 30% ao ano (o dobro 
da média mundial), o que faz prever um volume de US$ 3 bilhões em 2010, segundo cálculos 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 
 
O País já é o quinto maior em área plantada com orgânicos, com 803 mil hectares. 
 
Mas o Ministério da Agricultura apresenta outro levantamento, que coloca o Brasil na 2ª 
posição no ranking mundial.  
 
Segundo o ministério, o País apresenta 6,5 milhões de hectares dedicados à produção 
orgânica, pois passou a incluir a área de extrativismo sustentável no cálculo, como fazem 
outras nações.  
 
Destes 6,5 milhões de hectares, 5,7 milhões são ocupados pelo extrativismo sustentável 
(castanha, açaí, pupunha, látex, frutas e outras espécies das matas tropicais, principalmente 
da Amazônia). 
 
Trata-se de um negócio lucrativo como poucos. Os preços de orgânicos são, em média, 40% 
maiores que os dos produtos convencionais. No trigo essa porcentage chega 200%, e no 
açúcar, 170% 
. 
Por isso, a Biofach é considerada estratégica para o setor. Segundo o coordenador de eventos 
internacionais da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Juarez 
Leal, as expectativas em relação à feira é que ela movimente um volume maior que nos anos 
anteriores. “A Apex apoiou um projeto específico para a promoção dos orgânicos brasileiros 
porque acredita que esse é um setor com um nicho de mercado enorme e o Brasil tem 
potencial para atender essa demanda”, diz.  
 
Para isso, está investindo em programas de ação direta junto ao consumidor final em cadeias 
de supermercado como a americana Whole Foods, principal rede especializada em orgânicos 
com 168 lojas e faturamento de US$ 3,9 bilhões ao ano, para onde foi feita uma primeira 
venda de US$ 120 mil. Seis empresas exportaram seus produtos com embalagens e marca 
própria, ajudando a divulgar a Marca Brasil, que estará na Biofach.  
 
Em busca do valor agregado 
Apesar de estar em ascensão, o Brasil tem dificuldade em exportar produtos com valor 
agregado -- mais de 70% do que é exportado é a granel. “Ainda precisamos fortalecer a Marca 
Brasil lá fora”, afirma a coordenadora do projeto OrgânicsBrasil, Isabela Gloger. Ela esteve à 
frente do projeto que resultou na venda para a Whole Foods.  
 
“Para efetuar a venda levou muito tempo e envolvimento de todas as partes”, diz. Ela conta 
que os produtos que a principio iriam para cinco lojas hoje já estão em 29. “Já estamos 
trabalhando com o segundo pedido para a mesma cadeia e mais empresas devem participar”, 
revela.  
A segunda remessa deve embarcar dentro de 30 dias. Os produtos mais procurados são 
cookies, barra de cereais, sucos, cosméticos e agora começa crescer significativamente a 
exportação da cachaça orgânica e banana.  
 
Os mercados tradicionais de orgânicos são os Estados Unidos, Alemanha e Japão, mas com a 
Marca Brasil o setor pretende prospectar novos mercados na Ásia e consolidar mercados na 
Holanda, Portugal, França, Canadá e Austrália.  
 
Este ano, a Biofach acontece em Nuremberg, na Alemanha, e deve receber 2.200 expositores 
de 110 países e mais de 37 mil visitantes. Já desembarcaram na Alemanha, além de membros 



do governo, quatro associações, sete cooperativas e 25 empresas, de 13 estados brasileiros, 
que esperam um incremento nas exportações do setor.  
 
Entre elas está a Agropalma, maior fabricante de óleo de palma da América Latina, que 
participa do evento pelo décimo ano e mantém uma área de 4,2 mil hectares de agricultura 
orgânica. Segundo o diretor Comercial da Agropalma, Marcello Brito, a empresa aposta na 
venda de orgânicos, principalmente no mercado externo. “Na feira conhecemos muitos 
compradores e encontramos clientes de várias regiões do mundo, podendo diversificar nosso 
mercado já que na Europa estamos enfrentando a forte concorrência dos produtos africanos 
que recebem isenção fiscal”, diz. 
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