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A Copa do Mundo de 2014 é uma oportunidade única 

para o Brasil investir numa agenda que gere benefícios 

permanentes para o país. 

O megaevento atrairá atenção mundial sobre as ações 

que o Brasil promove nos campos

econômico, social e ambiental.



Copa da Alemanha 2006

Crescimento dos setores durante o evento (de 09 a 23 de junho)

Hotel e alimentação: 29%

Indústria de Alimentação: 24%
Companhias Aéreas: 52%

Companhias de Seguro: 29%

Áudio-Visual e Mídia: 25%

Publicidade: 18%

Fonte: DIHK (Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag - Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio)



Perspectiva de crescimento para o Turismo no 
Brasil nos próximos 10 anos 

• Aumento em 113%  do volume de visitantes estrangeiros ao Brasil    
entre 2010 e 2020.  11,1  milhões de turistas passarão pelo País

• Estimativa de visitantes estrangeiros ao Brasil em 2014 - 500 mil (em 
comparação a 2013) 

• Aumento para 304% em moeda estrangeira proveniente de gastos de
turistas estrangeiros (divisas) para o Pais podendo chegar a uma média
de U$ 17,6 bilhões de dólares

• Sustentar o crescimento a uma taxa de pelo menos 1% superior à
taxa de crescimento de todos os outros países da América do Sul

Fonte: EMBRATUR / 2009



BONUS DEMOGÁFICO : O Brasil está vivendo um período no qual 

2/3 de sua população está concentrada na sua fase produtiva entre 

15 e 64 anos. Esta fase, chamada bônus demográfico, oferece ao 

país condições únicas para o seu desenvolvimento.



Oportunidades  para 

Food Sector: 

a população 

economicamente ativa 

tem necessidade, nos 

grandes e médios 

centros urbanos, 

de fazerem ao menos 

uma refeição fora do 

lar ao dia. 





Planeta Orgânico , IPD-Organics Brasil  e IPDES, 
desde 26 de maio de 2011 integram formalmente o 
Núcleo Temático da Copa Orgânica e Sustentável, 

sob a coordenação do Ministério de Desenvolvimento Agrário.



COPA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL

A partir de 2012 o Governo Brasileiro estará apoiando uma Campanha de 

Consumo Consciente onde um selo identificará os restaurantes, hoteis, 

pousadas , lojas e supermercados que oferecerem  produtos orgânicos, do 

comercio justo , da agricultura familiar , com origem de identidade e produtos 

do sociobiodiversidade brasileira.

Esta iniciativa permitirá a construção de um círculo virtuoso

onde o legado será a construção de uma cadeia de valor de oferta 

e demanda sustentáveis





O mercado da gastronomia está aquecido em todo o pais, especialmente no Rio.

Segundo dados do SindRio ( Sindicato de Hoteis, Bares e Restaurantes do Rio 

de Janeiro) , o setor atualmente já emprega mais de 100.000 pessoas e a 

expectativa é que este numero dobre até 2016, ano em que o Rio receberá as 

Olimpiadas



Promoção do 

Eco Turismo.

Parceria com 

pousadas e 

roteiros de 

turismo 

regional, 

aproximando 

produtores e 

pousadas, 

fomentando 

mercado local.



Alimentação Escolar no Brasil



Art.20. Os produtos da agricultura familiar e dos empreendedores 

familiares rurais a serem fornecidos para Alimentação Escolar 

serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possível, 

os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos 

( de acordo com a Resolução no 38/2/2009)

São 42 milhões 

de merendas 

escolares por dia.



Identificar potencial 

de oferta e demanda

Vocação e valor 

agregado da região

Parceria chefs

e produtores

Sensibilização

consumidores e 

comercializadores



Em 2012 o Rio Orgânico fará parte do Green Rio, otimizando a sinergia 
entre o setor orgânico e Economia Verde.

&

&
Green Rio será uma oportunidade para consumidores e investidores conferirem o 
cenário atual de produtos fazem parte da Economia Verde e cuja rastreabilidade é 
um valor agregado.



Maria Beatriz B. Martins Costa
bia@planetaorganico.com.br

Obrigada e até breve!


