
RIO ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL: 
Contribuindo para uma Visão Alimentar Saudável e 

Sustentável para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos do Rio de Janeiro e Seu Legado 

 

 



A experiência de Londres 
Relatório ‚Feeding the Olympics‛ de 2006: 
• Articulação de atores 
• Definição de metas 
• Documento de referência para futuras ações 

Foi substituído pelo ‚London 2012 Food Vision‛ 
Este documento foi nosso ponto de partida para 
construção do Rio Food Vision 

Desafio: fazer uma ação ainda mais abrangente! 

http://www.london2012.com/documents/locog-publications/food-vision.pdf


Lições das Olimpíadas de Londres 
• Apresentar soluções. 
• Os maiores sucessos vieram de cadeias de 

produtos tratadas individualmente. 
• Ajudar a estimar as implicações nos custos. 
• Comunicação: criar notícias todo o tempo. 
• Detalhar os standards propostos. 
 





O Rio Food Vision tem proposta: 

• Ambiciosa  
• Inspiradora 
• Relevante 
• Guiada por especialistas 
• Viável 
• Colaborativa 

 



Missão 

“Reunir esforços dos diversos setores da 
sociedade para promover a oferta de 

alimentos sustentáveis e saudáveis aos 
participantes dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 e deixar um legado 
significativo em termos de melhorias no setor 

de alimentos no Brasil” 

 



Quais os Objetivos da ‘Food Vision’? 
• Estabelecer uma plataforma multissetorial, com 

expertise variada e capacidade de gerar transformações 
concretas em diferentes cadeias de valor de produtos 
alimentícios;  

• Ampliar o acesso a produtos de origem ética, variada e 
segura, a preços justos ao produtor e ao consumidor 
final; 

• Levantar informações técnicas, científicas e de mercado 
sobre as diversas cadeias de alimentos sob enfoque, 
facilitando a tomada de decisões, permitindo a 
identificação de gargalos e a geração de novos dados; 



Quais os Objetivos da ‘Food Vision’? 
• Efetuar o monitoramento regular sobre as 

transformações adivindas dos esforços da Iniciativa; 

• Informar e sensibilizar a sociedade sobre a relevância 
de uma alimentação sustentável e saudável, e os 
compromissos assumidos para os Jogos 2016, bem como 
seu legado, através de um portal na internet, realização 
de eventos e outros instrumentos de comunicação; 

• Articular, apoiar e favorecer a implementação de 
políticas públicas e empresariais que proporcionem a 
consolidação e a expansão da produção sustentável no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 



Resumo Executivo do 1º Relatório Técnico 



GRUPOS DE ALIMENTOS 

1. Hortaliças, frutas, legumes e cereais 

2. Pequena agroindústria (leite e derivados, mel, ovos)  

3. Pescados e frutos do mar 

4. Carne bovina 

5. Produtos extrativistas não madeireiros 

6. Açúcar 

7. Bebidas (café, chocolate, chás e sucos, incluindo 
polpas) 

 



1) Hortaliças, frutas,  

    legumes e cereais 

– Certificação recomendada: Orgânico Brasil 

– Auditoria 

– Sistema Participativo 

 

 Desafio: Como realizar 
a compra dos 

produtores familiares? 



2.1 ) Pequena agroindústria:  

    leite e derivados 

– Recomendações:  

• Pequenos e médios produtores 

• Produtos do estado e do Brasil 

• Provenientes de áreas não desmatadas 

 

 



2.2) Pequena agroindústria: mel 

– Certificação Disponível: 

• Orgânico Brasil  

– Recomendações: 

• Agricultura familiar  

• Boas Práticas Agropecuárias (BPA) 

• Produtos do Rio de Janeiro e do Brasil 

 

 



2.3) Pequena agroindústria: ovos 

– Certificação Recomendada: 

• Orgânico Brasil  

– Outras Recomendações: 

• Agricultura familiar 

• Boas Práticas Agropecuárias (BPA) 

• Produtos do Rio de Janeiro e do Brasil 

 

 



3) Pescados e frutos do mar 

– Certificações recomendadas:  

• MSC – Marine Stewardship Council 

• ASC – Aquaculture Stewardship Council 

– Oportunidade: FIPs  

 (Programas de Melhoria de Pescarias) 

 

 



4) Carne bovina 

– Certificação recomendada: 

• Rainforest Alliance 

 

 



5) Produtos extrativistas  

    não madeireiros 

– Certificações recomendadas: 

• FSC – Forest Stewardship Council 

• Fairtrade 

• Orgânico Brasil 

 



6) Açúcar 

– Certificações recomendadas:  

• Rainforest Alliance 

• Orgânico Brasil 

• Bonsucro 

 

 



7.1) Bebidas: café, chocolate, laranja 
– Certificações recomendadas: 

• Fairtrade  

• Rainforest Alliance 

 

7.2) Bebidas: mate 
– Certificações recomendadas: 

• FSC – Forest Stewardship Council 

• Fairtrade  

• Orgânico Brasil 

• Rainforest Alliance 

 

 



Recomendações Gerais 

1. Estabelecer metas concretas 

2. Priorizar os pequenos agricultores 

3. Apoiar as cadeias dos pequenos agricultores 

4. Priorizar mercados locais e nacionais 

5. Garantir mecanismos de rastreabilidade dos produtos 

6. Formar parcerias fortes (governos, ONGs e setor privado) 

7. Promover ações que visem sensibilizar o público 



LISTAGEM DE PRODUTORES 
CERTIFICADOS NO BRASIL 

OBJETIVO 
 

Elaborar uma listagem de produtores certificados 
no Brasil para facilitar a relação destes com o 
Comitê Olímpico e com os caterers.  



LISTAGEM DE POTENCIAIS 
FORNECEDORES PARA OS JOGOS  

• Identificar produtores certificados; 

• Levantar informações disponíveis; 

• Centralizar informações dispersas; 

• Apoiar as tomadas de decisão do Comitê com 
informações atualizadas; 

• Promover o fortalecimento da cadeia de 
produção de alimentos sustentávei no Brasil 
no curto, médio e longo prazo. 

 



Listagem do MAPA 

• Listagem disponível no site do MAPA 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 

(CNPO com atualização em maio/2015): 

 

Produtores certificados no Brasil: 10.508 

Produtores certificados no sudeste: 2.474 

Produtores certificados no RJ: 474 

 

 



Produtores do RJ 

• Detalhando os 474 produtores: 

 

 

(CERT): 34 produtores 

(OPAC): 350 produtores 

(OCS): 90 produtores 

 

 

 

 

7% 

74% 

19% 

PROPRIEDADES CERTIFICADAS NO RJ 

CERT

OPAC

OCS



PRINCIPAIS LACUNAS  
IDENTIFICADAS 

• Produtos e quantidades disponíveis; 

• Preços; 

• Contatos; 

• Mecanismos de rastreabilidade; 

• Logística para o RJ. 

 



ESTRATÉGIA PARA PREENHER 
LACUNAS 

• Mapeamento de todas as instituições com potencial para 
colaborar com bases de dados (40 mapeadas); 
 

• Contato com as certificadoras (auditoria e participativas), 
órgãos públicos, empresas, associações e cooperativas; 
 

• Carta de apresentação da iniciativa para envio e 
divulgação da iniciativa para um público maior; 
 

• Criação de Email (potencialfornecedor@gmail.com) para 
interessados em fornecer alimentos se cadastrarem. 
 



CARTA DA INICIATIVA 

Critérios obrigatórios mínimos para todos os produtos 
  
- Cumprimento da legislação ambiental brasileira; 
- Registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR); 
- Cumprimento da legislação trabalhista; 
- Eliminação do trabalho infantil; 
- Existência de mecanismos claros de Rastreabilidade 
(coordenada geográfica e outras informações que 
permitam identificar de onde exatamente veio o alimento). 
  
 



CARTA DA INICIATIVA 
  
Critérios desejáveis para todos os produtos 
  
- Pequenas propriedades de agricultura familiar; 
- Alimentos produzidos no Rio de Janeiro; 
- Certificação de Produção orgânica; 
- Produtos típicos da estação, quando aplicável; 
- Alimentos produzidos no Brasil;  
- Produtos produzidos de acordo com as normas da Rede 
de Agricultura Sustentável (RAS). 
 



INSTITUIÇÕES QUE JÁ 
COLABORARAM COM LISTAS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 

- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO (MAPA); 
 
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (MDS); 
 
- EMATER / RJ (SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E 
PECUÁRIA RJ); 
 

- INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA); 

 
 



INSTITUIÇÕES QUE JÁ 
COLABORARAM COM LISTAS 

CERTIFICADORAS POR AUDITORIA 
 

- ECOCERT; 
- IBD CERTIFICAÇÕES; 
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA (INT); 
- BONSUCRO; 
- FSC; 
- INSTITUTO CHÃO VIVO; 
- IMAFLORA; 
- ISEAL ALLIANCE. 



INSTITUIÇÕES QUE JÁ 
COLABORARAM COM LISTAS 

CERTIFICADORAS DE CERTIFICAÇÃO PARTICIPATIVA 
 

- ABIO; 
- REDE ECOVIDA. 



INSTITUIÇÕES QUE JÁ 
COLABORARAM COM LISTAS 

EMPRESAS, ONGs, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 
 

- SNA; 
- NATIVE; 
- COOPERACRE; 
- PALMAS DA VIDA FINO COCO; 
- INSTITUTO MANIVA; 
- ESSÊNCIA VITAL; 
- BONASA; 
- MARFRIG; 
- PLANETA ORGÂNICO; 



INSTITUIÇÕES QUE JÁ 
COLABORARAM COM LISTAS 

EMPRESAS, ONGs E COOPERATIVAS 
 

- NATURALMENTE ORGÂNICO; 
- DOW; 
- COMITÊ DAS AGENDAS 21 LOCAIS (CONLESTE). 



Obrigado! 



Obrigado! 

Richard Smith 
richardambiental@gmail.com 
 
potencialfornecedor@gmail.com 


