Agricultura orgânica

A base da alimentação futura

O

setor internacional de produtos orgânicos se reúne, uma vez por ano, na
BIOFACH, a principal feira mundial de alimentos orgânicos, que
ocorre em Nuremberg, Alemanha.
Cerca de 2.400 expositores são
esperados no 25º aniversário da
feira, que ocorrerá de 12 a 15 de
fevereiro de 2014 – 200 deles na
Vivaness, Feira Internacional de
Cosméticos e Saudabilidade, que
ocorre em paralelo.
O setor orgânico vem crescendo e prosperando continuamente e
a sua tendência é manter-se sustentável. Com poucas exceções,
a demanda mundial não tem sido
afetada pelos turbulentos anos de
crise econômica. Os consumidores
de todo mundo estão dando uma
importância cada vez maior à ecologia e sustentabilidade, o que vem
causando um positivo impacto no
comércio de produtos orgânicos.
Os produtos orgânicos estão
cada vez mais presentes nas
compras dos consumidores alemães. Esse comércio alcançou o
número recorde de 7 bilhões de
euros (+6%) em 2012, de acordo
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com a BÖLW (Federação Alemã da
Indústria de Alimentos Orgânicos).
No entanto, as áreas de cultivo estão aumentando a uma taxa menos
dinâmica. Na Alemanha, a área
orgânica aumentou apenas 1.8%, o
que criou um descompasso, ainda
maior, entre a produção agrícola
local e o consumo.
No fim de 2012, uma área de
1,03 milhões de hectares de terras
agrícolas na Alemanha foi cultivada com métodos orgânicos por
23.000 fazendas, que representam
7,7% do total. A parte orgânica
registrou um crescimento de 6,2%
no mesmo ano, de acordo com
o Ministério Federal para Alimentação, Agricultura e Proteção do
Consumidor (BMELV) em Berlim.
Um total de 34.899 produtores,
processadores, importadores e de
empresas comerciais trabalhou no
setor alemão de produtos orgânicos em 2012.
As atrações da BIOFACH 2014
serão reorganizadas em cinco segmentos: Tendências&Inovações,
Geração Futura, Congresso,
Fachhandelstreff e Mundos de
Experiência.
Outra fonte de inspiração na
feira será o seu Congresso, o
mais abrangente do mundo, com
apresentações de renomados
palestrantes. Ele espera receber
mais de 8.000 dos mais de 40.000
visitantes que circularão pela feira.
O Congresso manterá sua
função de uma plataforma de
transferência de conhecimento e,
evidentemente, de troca de informações, discussão e formação
de opinião – e será gratuito para
os visitantes da feira.
“Vamos dar ao Congresso de
2014 um novo formato, motivado
por várias razões. Um dos pontos
de partida para este novo modelo
foi o novo posicionamento e projeto deste evento duplo, que nos
levou a uma análise mais detalhada do conceito do Congresso. Discussões com os nossos clientes
têm mostrado que eles gostariam
de um programa mais concentrado e os expositores, em particular,
desejariam ver mais congressistas
presentes na área de exposição.

Com seus muitos compromissos,
os visitantes, muitas vezes, não
tinham tempo suficiente para participar do Congresso e também
circular pelos corredores da feira.
Nós esperamos que a reorganização consiga conciliar melhor
esses dois aspectos, e, ao mesmo
tempo, atualizar o Congresso com
palestrantes de alto nível e com
atrações no nosso programa”,
declarou Udo Funke, diretor da
BIOFACH e Vivaness.

A história bem sucedida da
BIOFACH

A BIOFACH será realizada
em 2014 pelo 25º ano consecutivo e traz com ela uma história
de sucesso. Tudo começou com
197 expositores em Ludwigshafen
Stadthalle em 1990. Na ocasião,
cerca de 2.500 visitantes estiveram
presentes à “1ª Feira Europeia de
Alimentos Orgânicos e Produtos
Naturais”. Em 1999, a feira foi
organizada em Nuremberg, pela
primeira vez, e reuniu 1.276 expositores e mais de 21.000 visitantes.
Desde então, a BIOFACH tem
se tornado a maior e mais importante feira mundial de produtos orgânicos, realizada anualmente em
Nuremberg, no mês de fevereiro.
O segmento de cosméticos
naturais ocorria separadamente
da feira, mas, a partir de 2007, ele
tem sido realizado em paralelo
à BIOFACH como Vivaness.
Juntos, BIOFACH e Vivaness,
passaram a formar a principal feira
de produtos orgânicos do mundo,
cujos dados da sua mais recente
edição (2013) estão listados a
seguir:
- 2.207 expositores (Vivaness
206), com um nível internacional
de 72%;
- 40.794 visitantes de 130 países (nível internacional: 44%);
- 93% dos expositores atingiram
seus objetivos mais importantes;
- 92% dos expositores estabeleceram novas relações de negócios;
- 99% dos visitantes ficaram
satisfeitos com as oportunidades
criadas para obtenção de informações e de contatos comerciais;
- 92% dos visitantes participam
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das decisões de compra em suas
empresas.
No Brasil, Ligia Amorim,
diretora geral da NürnbergMesse
Brasil, ressalta a importância do
setor de orgânicos e a parceria
firmada com a Francal. “Observando o potencial crescimento do
setor de orgânicos, a BIOFACH
América Latina retornou ao país

em parceria com a Bio Brazil Fair.
O objetivo é somar esforços para
gerar negócios, proporcionar a
troca de conhecimentos com a
vinda dos palestrantes internacionais e aumentar a visibilidade dos
produtos e do mercado brasileiro
no mundo. Desta forma, o Brasil
está definitivamente inserido no
calendário mundial dos principais

eventos do setor de orgânicos no
mundo – BIOFACH. Em 2013, no
primeiro ano de parceria, conseguimos atrair visitantes e expositores de diversos países como
Polônia, Argentina, Holanda e
Peru. Podemos afirmar que começamos com sucesso esta parceria,
que promete bons resultados ao
mercado”. EXPORT
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