


Aliança de 30 ORGANIZAÇÕES da sociedade civil, 

governo e instituições de pesquisa, sob 

coordenação do WWF-Brasil e da Conservação 

Internacional (CI-Brasil).

Parceira do COMITÊ ORGANIZADOR DOS 

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 

2016 para tornar viável a oferta de alimentos 

saudáveis e sustentáveis durante os Jogos.

Previsão de oferecer 14 MILHÕES DE 

REFEIÇÕES em áreas destinadas a atletas, 

comitivas internacionais, imprensa e público.



ORIGEM

Inspirado no LONDON 

FOOD VISION, projeto 

pioneiro em trazer o tema 

da alimentação para os 

Jogos Olímpicos. 

05 de março de 2013



MODELO DE GOVERNANÇA 



Garantir a maior parte possível de alimentos produzidos a partir de 

FONTES RESPONSÁVEIS nos Jogos Olímpicos em negociações 

diretas com as caterings contratadas pelo Comitê Rio 2016.

PRINCIPAIS OBJETIVOS

LEGADO

Usar o poder de transformação dos Jogos para 

promover o FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 

LOCAIS, com variedade, qualidade e produzidos de 

maneira responsável para além dos jogos.



O QUE CONSIDERAMOS 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS E 

SUSTENTÁVEIS?



Alimentação 

saudável



Tipos de alimentos

Alimentos 

in natura

São aqueles obtidos diretamente 

de plantas ou de animais, como 

folhas, frutos, ovos, leite e 

água. Eles são consumidos sem 

qualquer alteração após 

deixarem a natureza.

Exemplo: alface, rúcula, agrião, 

espinafre, manga, maçã, 

banana, água de coco.

Alimentos 

processados

São aqueles fabricados a partir 

da adição de sal ou açúcar aos 

alimentos in natura. 

Exemplos: legumes em 

conserva, frutas em calda, 

queijos e pães.

Alimentos 

ultraprocessados

São produtos cuja fabricação 

envolve diversas etapas e 

técnicas de processamento e 

vários ingredientes, muitos 

deles de uso exclusivo 

pelas indústrias. 

Exemplos: refrigerante, biscoito 

recheado, salgadinho de pacote 

e macarrão instantâneo. 

A partir dessas recomendações, basta usar a criatividade e a variedade da 

gastronomia brasileira para garantir uma alimentação saudável! 



Evite produtos ultraprocessados.

Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em 

pequenas quantidades ou como parte de refeições baseadas 

em alimentos in natura ou minimamente processados.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas 

quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias.

Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base 

de sua alimentação.

Dicas para uma alimentação saudável

Fonte: Guia alimentar para a população brasileira, Ministério da Saúde, 2014.



Alimentação 

sustentável



Isto significa que, para 

ter alimentos saudáveis 

que não causem 

impactos negativos para 

o meio ambiente, é 

necessário saber quem 

está produzindo de 

forma mais sustentável.

Tudo começa pela forma de 

produzir e de transportar os 

alimentos que serão servidos. 

É possível produzir alimentos de forma sustentável?



Quanto menor a distância de transporte de alimentos, menos gases do efeito estufa 

serão emitidos. Priorizar produtos locais é sempre um elemento importante na 

sustentabilidade da cadeia.

1. Reduzir distâncias



Esta medida visa evitar a extinção de 

espécies de peixes e frutos do mar 

ameaçados, seja pelo excesso de 

pesca ou pela eliminação dos habitats. 

2. Peixes e frutos do mar certificados e evitar a 

pesca de espécies marinhas ameaçadas

Os peixes devem ser certificados, priorizando as 

espécies que ainda existem em grandes 

quantidades nos oceanos.



3. Rastreabilidade

Uma das grandes preocupações 

atuais no mundo é o 

desmatamento das florestas 

brasileiras, especialmente a 

Amazônia e o Cerrado. 

Infelizmente, o desmatamento 

não é coisa do passado, por isso 

um dos critérios para a compra 

de carne é que as propriedades 

que produzem gado para corte 

não estejam desmatando a 

Amazônia para ocupar áreas de 

floresta com pasto. 



4. Redução no uso de agrotóxicos, a preferência é 

para alimentos orgânicos certificados

O Brasil é campeão mundial no uso de 

agrotóxicos. Eles são amplamente utilizados 

para o controle de pragas nas plantações. 

Além de serem perigosos para a saúde, pois 

são absorvidos pelos alimentos, prejudicam 

também o meio ambiente contaminando os 

solos e os rios. Estima-se que cada brasileiro 

consome em média 7,5 litros de agrotóxicos 

por ano.

Mas não precisa ser assim... Existem formas de produzir alimentos 

sem o uso de agrotóxicos. 



A alternativa que existe na agricultura para produzir alimentos sem o uso de 

agrotóxicos é a agroecologia

Os alimentos orgânicos são 

excelentes para a saúde, pois 

apresentam diversos 

micronutrientes, nutrientes 

fundamentais para o 

metabolismo, que os 

alimentos convencionais não 

têm. Além de fortalecer o 

seu corpo (saúde física), 

fazem bem também para o 

meio ambiente que fica livre 

de agroquímicos.



5. Fortalecimento da agricultura familiar e do 

comércio justo (FAIRTRADE)

A agricultura familiar é 

responsável pela maior parte 

dos alimentos que são 

consumidos no dia-a-dia. 

Cerca de 70% da comida que 

os brasileiros consomem vem 

das propriedades agrícolas 

com características da 

agricultura familiar. 

Que características são essas? 

A agricultura familiar é feita em pequenas propriedades rurais, com 

mão-de-obra predominantemente familiar e sua atividade se constitui 

como a principal fonte de renda da família.



Parceria com o Comitê na elaboração 

da política do "SABOR DOS JOGOS”, 

com as definições dos critérios

O QUE JÁ FOI REALIZADO

Documento de Diagnóstico



O QUE JÁ FOI REALIZADO

Listagem inclui 6 MIL FORNECEDORES NO BRASIL, 

organizados em informações geográficas (município e UF), 

técnicas (certificações) e comerciais (produtos ofertados, 

quantidades e contatos)

Dados foram obtidos a partir das instituições parceiras da 

iniciativa

Entre as certificações apresentadas na listagem estão Orgânicos 

Brasil (por auditoria e participativa), Fairtrade, FSC, agricultura 

familiar, Rainforest Alliance e BONSUCRO



CATERINGS

DESAFIOS PARA AS CATERINGS

Preço, interesse, desconhecimento, fator cultural, 

mudança de fornecedores.

DESAFIOS PARA O PRODUTOR

Garantir preço competitivo e a entrega nos padrões 

exigidos pelas caterings - pré-processamento, segurança 

alimentar, rastreabilidade, entre outros.

DESAFIO DA INICIATIVA

Criar uma relação de confiança com as caterings e facilitar 

o acesso aos fornecedores responsáveis, mapeados pela 

iniciativa.



CATERINGS

DOCUMENTO COM 

PACOTE DE BENEFÍCIOS

RODADA DE NEGÓCIOS GREEN 

Treinamento para pequenos produtores 

e rodada de negócios com caterings



TRANSFORMA

Programa de EDUCAÇÃO NO COMITÊ 

RIO 2016, em parceria com o MEC 

Preparação de conteúdos para uso em 

sala de aula sobre alimentação 

saudável e sustentável - previsão de 

atingir mais de 5 MIL ESCOLAS



PASSAPORTE VERDE
Iniciativa do Comitê Rio 2016 em parceria com o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

Promove destinos e estabelecimentos comerciais com BOAS 

PRÁTICAS para que os turistas cuidem mais de seu destino

INDICAÇÃO DE ROTEIROS de alimentação saudável e 

sustentável

CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES nos temas de 

alimentação saudável e redução do desperdício de 

alimentos, em parceria com o SEBRAE



LEGADO
CIRCUITO CARIOCA DE FEIRAS ORGÂNICAS

Iniciativa referência para todo o Brasil

Feiras em 19 locais do município, oferecendo 

alimentos frescos e orgânicos com custo mais 

acessível.

RIO DE JANEIRO CIDADE COMÉRCIO JUSTO

A campanha para tornar o Rio uma cidade de 

comércio justo tem como objetivo envolver toda a 

capital carioca na promoção do consumo de 

produtos saudáveis e sustentáveis de acordo com os 

princípios do comércio justo.



COMUNICAÇÃO

Facebook.com/rioalimentacaosustentavel.com

PÁGINA NO FACEBOOK

sensibilizar consumidores e atores do setor

CAMPANHA: DO PRATO AO PÓDIO

Mobilizar a sociedade em uma campanha com 

celebridades e atletas valorizando os alimentos 

produzidos de forma responsável

Ações de incentivo ao acesso de alimentos 

orgânicos para atletas olímpicos, de forma que 

ele possa adotar o máximo possível desta 

alimentação em sua dieta diária.





OBRIGADO!

RICHARD SMITH

richardsmith@wwf.org.br

Secretaria Executiva:

rio-alimentacaosustentavel.org.br


