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SETOR EMERGENTE
EM BUSCA DE NOVIDADES
PRECISA DE VOCÊ

O maior
evento do
setor na
América
Latina

A Biobrazil Fair | Biofach America Latina 
é o encontro do setor orgânico; 
uma experiência capaz de transformar 
os hábitos de quem busca um estilo 
de vida mais saudável e em equilíbrio 
com o universo.

É um mercado emergente que atrai 
visitantes profissionais e público com 
alto poder de compra, fiel às marcas 
conectadas ao mundo sustentável e 
comprometida com gerações futuras.



Dos consumidores têm
mais confiança em

produtos certificados

86%

O MERCADO ORGÂNICO
Fonte: Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis)

O consumo no Brasil

84%

Das pessoas gostariam
de consumir mais

produtos orgânicos

15%

Da população
nas grandes capitais
consome orgânicos



O MERCADO ORGÂNICO
Fonte: Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis)

A evolução do mercado no Brasil, em 2018

R$ 4 bilhões
Faturamento de

+20%

CRESCIMENTO DE 20%
MERCADO ORGÂNICO

Exportações representaram US$ 180 milhões



US$ 97 bilhões
Faturamento de

70 milhões de hectares ocupados
pela agricultura orgânica

3 milhões de produtores orgânicos
distribuidos em 181 países

O MERCADO ORGÂNICO
Fonte: Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica (Ifoam)

A evolução do mercado no mundo, em 2017



VISITAÇÃO
CRESCIMENTO DE 293,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.000 17.668 19.240 25.664 40.000 44.000

CRESCIMENTO HISTÓRICO DA BIOBRAZIL FAIR



PERFIL DOS EXPOSITORES

Você faz parte deste
universo em transformação

• BIO ALIMENTOS
Sucos e bebidas, chocolates, leites, laticínios e ovos, mel e derivados,
frutas, verduras e legumes, pães, massas, bolos e biscoitos, alimentos 
orgânicos in natura, carnes, cafés, congelados em geral, alimentos
sem glúten e alimentos sem lactose.

• BIO MODA
Biojoias, confecções, tecidos e acessórios.

• BIO COSMÉTICOS E HIGIENE
Aromas e essências, cremes, xampus, sabonetes, tônicos, matérias-primas, 
maquiagem, produtos de limpeza em geral.

• BIO PRODUÇÃO E SERVIÇOS
Insumos e fertilizantes, equipamentos e máquinas, certificadoras, editoras, 
consultorias, embalagens, transporte, energia solar, entre outros.

Qualidade garantida 
pela curadoria
 
Uma equipe de nutricionistas 
avalia a ficha técnica dos 
produtos expostos. 
Esta é uma garantia para você 
estar entre empresas em 
sintonia com o universo orgânico. 

aprOvAdo



PERFIL DOS VISITANTES
 
Venha fazer a diferença para milhares de pessoas!

Mais de 44 mil visitantes* aguardam a principal feira do setor 
orgânico para se inspirar e inovar o mix de produtos e serviços que 
atendem à demanda crescente de um público altamente exigente.

• COMPRADORES
Lojistas, supermercados, atacadistas, distribuidores, padarias, restaurantes, 
farmácias, perfumarias, hotéis, motéis, pousadas, spas, academias, clubes, 
clínicas, hospitais, indústrias e compradores internacionais.

• PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Nutricionistas, nutrólogos, terapeutas, chefs de cozinha e gastrólogos.

• FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO SETOR
• ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES E IMPRENSA
• PRODUTORES
• UNIVERSIDADES/ESCOLAS TÉCNICAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO
• CONSUMIDOR FINAL

*Dados da edição de 2019



Você cara a cara com
a oportunidade certa
As Rodadas são encontros 
pré-agendados entre empresas 
expositoras e potenciais 
compradores, de dentro 
e fora do País. É mais uma 
oportunidade para fechar grandes 
negócios e criar relacionamentos 
qualificados e a longo prazo.

FOCO EM
BONS NEGÓCIOS 
Novo horário: muito mais negócios para você



ATRAÇÕES
INSPIRADORAS
PROGRAMAÇÃO COM MAIS DE 120 HORAS
DE CONTEÚDO EXCLUSIVO

MAIOR TRÁFEGO
DE VISITANTES

Hospitality Class
• Sala reservada no mezanino
• Experiência para visitantes Vips

Mais benefícios para visitantes

3º PAINEL DE

TRASLADO GRATUITO
a partir da estação do
metrô Portuguesa-Tietê

GUARDA-VOLUMES
GRATUITO

PASSAGENS AÉREAS
Descontos especiais
pela LATAM.

16º

HOTÉIS CREDENCIADOS
Diárias com preços atrativos em
diversas categorias de hotéis.



EXPOSITOR CONSCIENTE

ATITUDES SUSTENTÁVEIS E TRANSPARÊNCIA NOS PRODUTOS 
FORTALECEM A IMAGEM DA SUA MARCA COM OS COMPRADORES

CLEAN
LABEL

Selo Clean Label
Para ter direito ao selo, 
a curadoria do evento, 
formada por nutricionistas, 
irá avaliar se os expositores 
de produtos alimentícios 
apresentam “rótulo limpo”, 
ou seja, descrição de 
ingredientes livres de 
conservantes ou outros 
aditivos químicos. 

Selo Viva Verde
Campanha de 
reconhecimento pelos 
esforços dos expositores 
em gerar menos lixo 
durante o evento.
Na edição de 2019,
mais de 100 empresas 
foram contempladas 
com o selo.



VOCÊ TEM DIVERSAS
FORMAS PARA PARTICIPAR
DESTE UNIVERSO 

• Área livre m2

• Espaço Empreendedor
• Projetos Modulares
• Patrocínios

TENHA MAIS
INFORMAÇÕES
E INSPIRE-SE:

biobrazilfair@francal.com.br
11 2226-3106



biobrazilfair.com.br


