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1 Missão 



• 70 instalações  

• 65 dias de operação 

• 15.000 prestadores de serviços 

8 M 
2 M 

0,5 M 

4 M 

0,5 M 

Espectadores 

Atletas  
e Oficiais 

Press e Broadcast 

Força de Trabalho 

Familia Olímpica e 
Paralímpica 

14 milhões  
de refeições 

Entregar de forma eficiente e  

sustentável um Serviço de  

Alimentação equilibrada e  

saudável respeitando as  

necessidades étnicas,  

religiosas e dietéticas  

evidenciando a diversidade  

da culinária brasileira. 



2 Sabor dos Jogos 



I. Objetivo 

Sabor dos Jogos é uma ferramenta de comunicação para 

informar à indústria de alimentação e outros parceiros 

interessados dos Jogos Rio 2016 sobre o conceito, estratégia  

e premissas adotadas para os serviços de alimentos e bebidas 

previstos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 



II. Princípios Fundamentais 

 Princípio 1: Segurança Alimentar 

A segurança alimentar deve ser uma preocupação primordial 

em todos os aspectos de serviços de alimentos e bebidas. 

 Princípio 2: Ofertas Saudáveis 

As ofertas de alimentos devem ser saudáveis, nutritivas e 

equilibradas. 

 Princípio 3: Hidratação  

O suprimento de bebidas deve satisfazer a sede e prevenir a 

desidratação. 



II. Princípios Fundamentais 

 Princípio 4: Respeito às Restrições Dietéticas 

Ser sensível às restrições alimentares de populações específicas e 

oferecer opções que atendam às suas necessidades únicas. 

 Princípio 5: Divulgar a Cozinha Brasileira 

Produtos e receitas brasileiras devem ter uma posição de destaque 

em todos os menus para enriquecer a experiência global para 

todos os grupos de clientes. 

 Princípio 6: Criatividade e Inovação 

Criatividade na confecção dos cardápios, criando produtos novos 

ou reinterpretando pratos que utilizem ingredientes brasileiros de 

maneira inovadora. 

 



II. Princípios Fundamentais 

 Princípio 7: Consciência Ambiental 

Respeitar os compromissos de sustentabilidade Rio2016 e se esforçar 

para ir além, alcançando nossas aspirações para uma consciência 

ambiental exemplar. 

 

 Princípio 8: Alegria Carioca 

Assegurar que o atendimento aos clientes dos serviços de 

alimentação transmita o calor e a cortesia dos cariocas. 

 



III. Cadeia Sustentável 

 

A. Compromissos gerais para o fornecimento sustentável de alimentos 

Compromisso 1  

Apenas produtos adquiridos de fornecedores que atendam à legislação brasileira, incluindo as leis ambientais e 

trabalhistas brasileiras e as convenções fundamentais da International Labour Organization (ILO). 

Compromisso 2  

Apenas produtos adquiridos de fornecedores que atendam às práticas de trabalho do Rio 2016 em sua cadeia de 

produção, incluindo a eliminação do trabalho infantil. 

Compromisso 3  

Fornecer mecanismos de rastreabilidade que demonstrem a segurança e origem do produto, e ainda origem 

livre de impactos ambientais negativos. 

Compromisso 4  

Adquirir produtos de produtores que possuam processos de produção saudáveis e sustentáveis na sua gestão do 

dia-a-dia, que promovam o bem-estar social e animal, incluam os processos de gestão da terra que protejam as 

florestas e outros ecossistemas brasileiros e que gerem desenvolvimento econômico no país. 



III. Cadeia Sustentável 

 

B. Aspirações para a obtenção de alimentos sustentáveis 
 

Aspiração 1 

 Priorizar a aquisição de produtos orgânicos, certificados pelos parâmetros estabelecidos pela 

legislação brasileira 

 

Aspiração 2  

Priorizar a aquisição de produtos com outros certificados ambientais ou sociais, tais como Fairtrade, 

Rainforest Alliance, Bonsucro, ASC, MSC e FSC 

 

Aspiração 3  

Adquirir alimentos de fornecedores seguindo a seguinte prioridade:  

1) Estado do Rio de Janeiro, 2) Brasil; 3) América do Sul; 4) Internacional 



3 Parcerias 



Parceiros para o Sucesso 

 Parceiros Internos 

 Patrocinadores 

 Parceiros Externos 

 Iniciativa Rio Alimentação Sustentável 

 Agências de Vigilância Sanitária (ANVISA, VISA 

Estadual e SUBVISA) 

  Empresas prestadoras de serviços de alimentação 

 



4 Legado 



Legado 

 

 melhorar os níveis de serviços prestados a grandes públicos, tais como, 

atendimento ao cliente, rastreabilidade da procedência dos alimentos, 

critérios específicos de sustentabilidade, saúde e segurança alimentar, 

nutrição e consciência cultural. 

 inspirar uma nova geração de produtores e operadores potenciais para a 

indústria da alimentação, hospitalidade e eventos. 

 mudança de paradigma e aumento do consumo de produtos orgânicos e 

produtos provenientes de cadeia produtiva sustentável. 
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