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1. INTRODUÇÃO 
 
Este relatório relaciona-se à primeira etapa de um projeto de pesquisa para o 

Sebrae-SP que tem como objetivo o estudo do sistema agroindustrial de produtos 

orgânicos no Estado de São Paulo. Nesta etapa realizou-se um mapeamento do 

ambiente institucional e organizacional brasileiro e internacional que cerca o 

negócio de produtos orgânicos, conforme proposta aprovada de trabalho. 

“Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo 
aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos 
naturais e sócio-econômicos respeitando a integridade cultural e tendo por 
objetivo a auto-sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos 
artificiais tóxicos, organismos geneticamente modificados – OGM / 
transgênicos, ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de 
produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, privilegiando 
a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando transparência 
em todos os estágios da produção e da transformação.” (Instrução 
Normativa 07/99).  

Apesar de nestes últimos, o Estado estar atuando no estabelecimento de 

regulamentações que garantem a autenticidade dos produtos, pôde-se observar 

que o mercado brasileiro de orgânicos, quando comparado com outros países, 

apresenta um ambiente institucional deficiente, ainda em construção, 

caracterizado basicamente por falta de recursos e dificuldade de fiscalização.  

No que diz respeito ao ambiente organizacional, observou-se que nos 

últimos anos houve um crescimento significativo de organizações (certificadoras, 

empresas e associações de interesse privado) e de grandes canais de distribuição 

que passaram a operar nesse mercado, pressionando a oferta.  Aliado ao 

ambiente institucional fraco, a sinalização de lucros extra-econômicos deixa o 

mercado vulnerável a ações oportunistas, já que este é caracterizado por fortes 

assimetrias de informações entre compradores e vendedores.   
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A complexidade do mercado de orgânicos torna ainda mais importante a 

ação conjunta de agentes no sentido de garantir a coordenação do sistema. 

 
1.1 Objetivos 

 
O objetivo desse relatório é apresentar os resultados da primeira etapa da 

pesquisa “Estudo do Sistema Agroindustrial de Produtos Orgânicos no Estado de 

São Paulo” SEBRAE-SP/PENSA, que compreendem: 

a) Levantamento bibliográfico sobre a organização e estratégia dos sistemas 

produtivos de orgânicos; 

b) Mapeamento das regras que orientam o funcionamento desses mercados e 

as organizações responsáveis por sua aplicação (legislação e normas para 

produção e comercialização de orgânicos). Trata-se de apresentar de forma 

organizada o ambiente institucional brasileiro. Ainda nessa fase, realizou-se 

levantamento de campo com base em entrevistas com: certificadores, 

beneficiadores e distribuidores (feiras e supermercados). 

c) Levantamento das legislações e normas de produção e comercialização em 

outros países. 

d) Comparação do sistema brasileiro com o internacional, visando identificar 

problemas, lacunas e especificidades de nosso país que terão impactos na 

capacidade de exportação, de um lado, e no desenvolvimento harmonioso 

do mercado interno, de outro. 

e) Mapeamento dos instrumentos de monitoramento e controle da 

autenticidade dos produtos orgânicos (certificados, marcas privadas, etc.) 

f) Levantamento bibliográfico sobre potencialidades do mercado de orgânicos, 

externo e interno e padrões de concorrência dos principais produtos 

comercializados. 
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g) Revisão de trabalhos que trabalham com o tema no Brasil e em São Paulo.  

Estes objetivos orientaram a discussão para a escolha dos Sistemas 

Agroindustriais (SAG) de Orgânicos que deverão ser objeto de análise na segunda 

etapa do projeto. A seleção foi realizada durante um workshop com técnicos do 

SEBRAE, organizações e produtores envolvidos no sistema de orgânicos, onde 

foram apresentados os resultados da primeira fase e definido o escopo do trabalho 

da segunda fase. 

A escolha pautou-se pela necessidade de maior aprofundamento da 

pesquisa nos sistemas que requerem maior intervenção, seja por apresentarem 

maiores desafios, ou seja, por se constituírem em sistemas que sinalizam grandes 

oportunidades, em termos de geração de renda e de inserção de pequenos 

negócios.  

1.2 Estrutura do trabalho 

 
Este documento foi divido em 5 itens, além dessa introdução.  

A primeira parte, chamada de notas metodológicas, descreve o arcabouço 

teórico utilizado para orientação da pesquisa. O segundo capítulo é referente a 

uma revisão sobre a dimensão deste mercado, em níveis mundiais e brasileiro. O 

terceiro capítulo aborda as questões institucionais a partir do levantamento 

bibliográfico dos ambientes brasileiro e internacional. O quarto discute o ambiente 

organizacional, incluindo informações obtidas pelas entrevistas realizadas com 

produtores, beneficiadores e distribuidores de orgânicos.  A quinta e última parte 

apresenta os resultados obtidos no Workshop realizado em São Paulo no dia 14 

de janeiro de 2002. 
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2. NOTAS METODOLÓGICAS 
 

O objetivo desse item é apresentar o aporte teórico do PENSA para a 

análise do sistema agroindustrial de orgânicos. Como será analisado adiante, o 

mercado de orgânicos é constituído por fortes interdependências verticais, entre 

os diferentes segmentos do sistema, e também horizontais, dentro do mesmo 

segmento. Esta característica define o que o PENSA passou a denominar de 

sistemas-rede, ou netchain (Lazzarini et all., 2001:1). Isto é, sistemas cuja 

dinâmica depende das relações verticais entre os segmentos da cadeia produtiva, 

mas também de relações entre agentes que atuam no mesmo segmento. . Esse 

enfoque teórico renovado da análise de cadeias produtivas marca a importância 

da compreensão das inter-relações de natureza técnica, econômica e institucional 

dos agentes e dos segmentos que compõem um ou vários SAGs, tanto no tocante 

à criação e apropriação de valor econômico quanto à eficiência de coordenação 

do sistema 
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2.1 Cadeias Agroindustriais, Sistemas e Sistemas-rede 

Pode-se afirmar que a abordagem de cadeias produtivas para tratar dos 

agronegócios está consolidada e amplamente utilizada, com pequenas variações, 

inclusive pelo SEBRAE nacional1.  Há mais de uma década que, no Brasil, 

passou-se a reconhecer que a dinâmica dos agronegócios depende das inter-

relações verticais que estão presentes nessa cadeia. 

A metodologia do Pensa agrega a esse recorte metodológico o foco sobre a 

coordenação e beneficia-se das teorias de contratos, em especial da Teoria de 

Custos de Transação, para explorar a dimensão dos ganhos advindos de 

melhorias organizacionais. Adota a denominação de sistemas agroindustriais de 

alimentos e fibras, ao invés de cadeias produtivas no sentido de destacar as 

relações sistêmicas advindas das relações econômicas e técnicas que 

circunscrevem as estratégias empresariais entre os segmentos da cadeia. 

O sistema agroindustrial de alimentos e fibras é definido como o conjunto dos 

segmentos envolvidos na produção, transformação e distribuição de matérias-

primas agropecuárias. No entanto, o que caracteriza a abordagem sistêmica não é 

a consideração aos elementos constituintes da cadeia produtiva, mas sua 

articulação e coordenação. Nesse sentido, define-se o sistema como um conjunto 

de contratos formais ou informais cujo objetivo é o de garantir o processo de 

transmissão de informações, estímulos e controles ao longo da cadeia produtiva, 

de forma a responder a mudanças no ambiente competitivo ou viabilizar 

estratégias empresariais (ZYLBERSZTAJN E FARINA, 1999).  

A coordenação do SAG pode ser realizada pelos preços de mercado, por 

contratos (formais e informais), ou por organizações públicas, como o Estado, ou 

                                                 
1 Conforme “Programa SEBRAE Cadeias Produtivas Agroindustriais”.  
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privadas tais como  empresas, Associações, Sindicatos, Cooperativas. A escolha 

da forma de governar as transações que se estabelecem ao longo da cadeia 

produtiva ou dentro de cada um dos segmentos que a compõe, depende das 

características específicas de cada transação. Dito de outra forma, a estrutura de 

governança adotada deverá estar alinhada com os atributos da transação tais 

como o grau de incerteza, a freqüência, o grau de especificidade de ativos e a 

complexidade da transação. Adota-se como pressuposto que as estruturas de 

coordenação se desenvolvem em um ambiente de racionalidade limitada e 

oportunismo dos agentes. 

A literatura econômica e de administração, contudo, tem enfatizado a importância 

das interdependências horizontais, que ocorrem entre os agentes do mesmo 

segmento do sistema, exigindo a incorporação do conceito de redes. (Lazzarini et 

all, 2001) 

O enfoque de cadeias produtivas está presente, de uma forma geral, em todos os 

estudos que abordam relações verticais entre os segmentos de um determinado 

sistema produtivo, inclusive nos projetos SEBRAE2. O foco sobre a coordenação 

foi a característica diferenciadora do PENSA desde seus primórdios. 

O desenvolvimento de estudos empíricos sobre competitividade dos sistemas 

agroindustriais brasileiros realizados no âmbito do PENSA também apontavam na 

mesma direção e ao lado da importância das relações  verticais, reconhecia-se a 

importância das as relações horizontais entre os agentes de um ou vários 

sistemas. 

A identificação das inter-relações verticais e horizontais é importante porque a elas 

estão associada potenciais fontes de geração de valor econômico e de formas 

específicas de estruturas de governança que permitem a criação e apropriação 

desse valor. 

                                                 
2 Conforme “Programa SEBRAE cadeias produtivas Agroindustriasis.”. 
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A literatura econômica sobre redes aponta, pelo menos, três fontes potenciais  de 

valor: estrutura social, aprendizado e externalidades de rede (Lazzarini et all, 

2001:3).   

Efeitos positivos sobre o desempenho econômico podem advir de relações sociais 

mais ou menos duradouras que conduzem ao comportamento cooperativo. Redes 

densas, decorrentes de fortes laços afetivos e sociais criados por relações 

repetidas, facilitam a emergência de confiança e de normas sociais  que 

promovem a cooperação e reduzem custos de transação. No entanto, redes 

densas podem levar a ao aprisionamento a recursos idiossincráticos que, 

expostos a rupturas institucionais ou tecnológicas podem fazer o grupo perder 

valor econômico ao invés de criá-lo. 

Redes esparsas com laços fracos entre seus participantes com relacionamento 

ocasional e ou via mercado podem ser importantes para gerar novas informações 

e diversidade de conhecimento que estimula a inovação e cria oportunidades para 

os participantes da rede. A diversidade de conhecimento poder ser também 

importante para a criação de valor na rede porque gera externalidades positivas 

para múltiplos agentes, alavancando oportunidades de inovação. No entanto, 

existe um segundo tipo de aprendizado que está associado a esforços conjuntos 

para adquirir conhecimento, explorando as diversas habilidades dos indivíduos 

gerando uma co-especialização. Redes densas favorecem esse tipo de 

conhecimento porque promovem a cooperação. 

O terceiro tipo de fonte de valor decorre da presença de externalidades de rede 

que ocorrem quando os benefícios da adoção de um tipo de tecnologia ou contrato 

aumentam com a difusão da adoção (Arthur, 1989; Economides, 2000). 

LAZZARINI et.al.(2001)3  reconhecem que a relação sistêmica gera ganhos 

competitivos em um sistema produtivo mediante a otimização dos fluxos de 

                                                 
3 O enfoque aqui discutido baseia-se no artigo de Sérgio Lazzarini, Fábio R. Chaddad e Michael L. 
Cook “Integrating Supply Chain and Network Analysis: The Study of Netchain”. Journal of Chain 
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produção e operação reduzindo custos de transação entre as etapas produtivas. A 

coordenação de fluxo de matéria-prima, financiamento e informação de todas as 

atividades envolvidas permitem, dessa forma, ganhos competitivos.  

Já nas relações de redes os ganhos competitivos podem advir de dois 

mecanismos distintos de coordenação. Quando as relações são esparsas e 

indiretas, isto é os agentes envolvidos são anônimos com fracos laços sociais, é 

possível obter ganhos a partir da criação de padronização que permite explorar 

ganhos de escala. Quando as relações envolvem reciprocidade, isto é o produto 

de um agente depende do produto de outro, o processo de ajustamento mútuo ou 

aprendizado conjunto leva à obtenção de competitividade. O Quadro 1 a seguir 

apresenta um resumo dos tipos de interdependência entre os agentes do sistema 

produtivo e os ganhos de competitividade decorrente dessas relações.  

 

Quadro 1  –  Tipo de Interdependência e de ganhos competitivos   

Interdependência Tipo de relação Ganhos competitivos Mecanismos de 
coordenação  

Vertical 
(seqüencial ou 
sistêmica) 

Entre Segmentos. Redução de custos de 
transação (otimização 
do fluxo de produção) 

Contratos  
Integração Vertical 
Padronização 
Certificação 

Horizontal 
(Recíproca)  

Agrupamentos 
mutuamente 
dependentes.   

Padronização que 
permite explorar 
ganhos de escala; 
Fortes laços facilitam o 
surgimento de 
confiança, criação de 
normas sociais e 
promove a 
cooperação, isto é a 
adoção de soluções 
conjuntas. 

Formação de “clusters”  
Associações; 
Normatização 
/legislação  
Padronização 

Sistema-rede Inter-relações 
verticais e 
horizontais 

Redução de custos de 
transação;  
Ganhos de escala; 

Certificação; 
Padronização; 
Contratos  

                                                                                                                                                     
and Network Science, que é um dos primeiros trabalhos a tratar teoricamente a questão das 
relações horizontais e verticais.  
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Aumento do 
investimento  
 

Fonte: baseado em Lazzarine, Chaddad e Cook (2001).  
 

Tanto as interdependências verticais, quanto as horizontais estão presentes no 

agronegócio dos orgânicos, razão pela qual é relevante a adoção do conceito de 

sistema-rede para analisá-lo. 

Essas relações podem ser observadas na figura 1. 
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Figura 1 – Esquema do sistema-rede de orgânicos 
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A produção agrícola de orgânicos tem se desenvolvido pelo esforço de produtores 

e organizações não governamentais que paulatinamente foram desenvolvendo 

capacitação técnica para produzir fora dos cânones da agricultura convencional. 

Essa capacitação envolve o domínio de conhecimentos que não estavam prontos 

na prateleira das universidades ou dos institutos de pesquisa públicos e privados. 

Trata-se de um caso típico de aprendizado recíproco favorecido pela proximidade 

geográfica e social dos produtores. Redes densas, construídas com base em uma 

filosofia de vida comum e pelo compartilhamento de valores facilitaram aquele 

desenvolvimento, criando conhecimento específico, base para a geração de valor 

econômico. 

A natureza da produção agrícola de orgânicos apresenta forte especificidade 

locacional, exigindo conhecimento do local de produção fazendo com que redes 

densas e agrupamentos geograficamente delimitados (clusters) favoreçam o 

desenvolvimento do conhecimento técnico necessário. 

Também o padrão de processo que caracteriza os orgânicos envolve importantes 

inter-relações horizontais. A produção, comercialização e consumo de orgânicos 

está baseada em um padrão de processo produtivo que não pode ser constatado 

ou comprovado pela simples observação das características físicas do produto no 

momento da comercialização ou do consumo. Testes laboratoriais necessários 

para tal comprovação demandam tempo e dinheiro e os custos de transação 

tornam-se elevados. Portanto, a menos que o comprador tenha plena confiança na 

palavra do vendedor, o pagamento de um prêmio de preço pelo produto orgânico 

irá depender de um instrumento de certificação (representada pela bolinha cinza 

na figura 1), emitido por uma terceira parte de reputação ilibada (certificadoras), 

que é em geral credenciada por uma outra entidade: as credenciadoras. A 

necessidade de monitoramento aumenta na medida que produtores e 

consumidores estão fisicamente distantes.  
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Novamente, redes densas favorecem o desenvolvimento local da produção de 

orgânicos a custos menores porque a confiança e as normas sociais do grupo 

substituem sistemas formais de certificação que têm custos. No entanto, para que 

a produção seja expandida e o comércio cresça a certificação torna-se necessária 

para substituir as relações de reciprocidade. A certificação pressupõe 

padronização e a padronização permite ganhos de escala. 

Quando compradores e vendedores adotam a certificação, em geral sinalizada 

pelo uso de um selo no produto, esse instrumento reduz os custos de transação e 

tornam possível o funcionamento do mercado de produtos orgânicos e a 

comercialização geograficamente dispersa, melhorando a eficiência de todo 

sistema (SAES E FARINA, 1999). 

A forma mais freqüente de comercialização de alimentos orgânicos é a associação 

de produtores, o mesmo ocorrendo com o beneficiamento ou processamento. 

Sendo assim, a observância das regras de produção e manejo exigidas pelo 

padrão de produção orgânica tem que estar garantida por cada um dos 

participantes na referida associação. Se um produtor agir desonestamente, o 

produto de todos estará comprometido, perdendo seu valor.  

A produção de orgânicos apresenta, ainda, forte interdependência vertical. Um 

produto pode sair orgânico da propriedade rural e ser contaminado no processo de 

beneficiamento e/ou de comercialização, o que requer coordenação e controle das 

transações verticais (REZENDE E FARINA, 2001).  

Deste modo, a definição e implementação de padrões e regras de certificação e 

credenciamento são particularmente importantes no caso dos orgânicos devido às 

mencionadas interdependências. Não basta que o produto seja produzido 

segundo cânones dos orgânicos no setor agropecuário. É preciso que toda a 

cadeia produtiva a jusante mantenha esse padrão tanto no que se refere à 

autenticidade quanto à segurança do produto – interdependência vertical. Na 

medida em que o beneficiamento e a comercialização dos produtos se faz por 
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meio da reunião de oferta de vários agricultores, é preciso que haja garantias de 

que todos eles sigam estritamente o padrão definido, tanto no tocante à sua 

autenticidade quanto à inocuidade do produto. Se assim não ocorrer, todos os 

produtores poderão ser prejudicados, com perda de valor de seus ativos. Trata-se 

de uma interdependência horizontal, que confere ao sistema de orgânicos a 

característica de um sistema-rede. 

A complexidade desse mercado torna ainda mais importante a ação coletiva de 

agentes no sentido de garantir a coordenação do sistema-rede, assegurando a 

superação de potenciais conflitos para a realização de ganhos para todos os 

agentes do sistema. 

Tais características devem estar presentes na análise, formulação e 

implementação de estratégias garantindo a estabilidade das relações e o sucesso 

dos empreendimentos. 

2.2 A organização do sistema-rede de orgânicos 

A figura 2 apresenta de forma mais específica o sistema-rede de orgânicos. 

Conforme visto anteriormente, os principais segmentos analisados de um SAG 

são: a) Insumos (adubos e sementes); b) Produção agrícola; c) Beneficiamento / 

processamento; e d) Distribuição. 
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Figura 2 – Sistema Agroindustrial de Produto Orgânico 
 

A primeira transação T1 envolve o segmento fornecedor de insumos. Mesmo com 

o surgimento de agentes especializados para fornecimento de insumos para 

agricultura orgânica, em muitos casos, o produtor produz seus próprios insumos, 

como resultado de outras atividades agrícolas da propriedade, internalizando T1. 

Esta é inclusive, a principal recomendação de algumas certificadoras. 

A produção agrícola de produtos orgânicos deve seguir as normas técnicas 

específicas da sua certificadora. Estas normas estão sujeitas à Instrução 

Normativa 07/99 que estabelece as regras básicas para a produção orgânica no 

Brasil, mas diferem em relação a níveis exigidos da produção e monitoramento. 
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Em linhas gerais, os padrões de certificação orgânica são estabelecidos pelo 

Departamento Técnico das agências certificadoras, que promove reuniões 

periódicas com agrônomos, veterinários e produtores orgânicos para determinar a 

viabilidade técnica das práticas propostas.  

De acordo com os termos gerais de padronização da ISO – “International 

Organization for Standardization” a certificação é um procedimento pelo qual uma 

terceira parte assegura, por escrito, que um produto, processo ou serviço está de 

acordo com requisitos específicos, ou determinados padrões, através da emissão 

de um certificado (HAUSELMANN, 1996).  

As agências certificadoras precisam ser credenciadas por um órgão autorizado 

que reconheça formalmente que uma pessoa ou organização tem competência 

para desenvolver determinados procedimentos técnicos de fiscalização da 

produção. No caso brasileiro esse procedimento deve ser realizado pelo 

Colegiado Nacional de Produtos Orgânicos. 

Conforme as normas ISO, o credenciamento, é o procedimento pelo qual um 

órgão autorizado reconhece formalmente que uma pessoa ou organização tem 

competência para desenvolver determinadas tarefas (HAUSELMANN, 1996).  

Cabe ressaltar que alguns produtores, buscando atender às diferentes exigências 

dos mercados compradores, são certificados por mais de um certificador, o que 

pode se tornar muito oneroso. 

Independentemente da certificadora, para que o produto possa ser vendido como 

orgânico, a propriedade deve passar por um período de conversão. Esta é uma  

grande barreira à entrada neste mercado, pois neste período há queda de 

produção e o produto ainda não pode ser comercializado com prêmio de preço. 

O processo de certificação geralmente é feito através de visitas periódicas de 

inspeção, realizadas na unidade de produção agrícola, quando o produto é 

comercializado ‘in natura’, e também nas unidades de processamento, quando o 

produto for processado, e de comercialização, no caso de entrepostos. As 
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inspeções devem ser tanto programadas (com o conhecimento do produtor) 

quanto aleatórias (sem o seu conhecimento prévio).  

O produtor deve apresentar um plano de produção para a certificadora e manter 

registros atualizados de uma série de informações, como a origem dos insumos 

adquiridos, a sua aplicação e o volume produzido. Estas informações têm caráter 

sigiloso e, assim como as instalações do estabelecimento, devem estar sempre 

disponíveis para vistoria e avaliação do inspetor, caso seja solicitado.  

Após a visita, o inspetor elabora um relatório no qual são indicadas as práticas 

culturais e de criação observadas, o que permite detectar possíveis irregularidades 

com relação às normas de produção estabelecidas. Estes relatórios são 

encaminhados ao Departamento Técnico ou ao Conselho de Certificação da 

certificadora, que avalia eventuais não conformidades aos padrões estabelecidos 

e delibera sobre a concessão do certificado que habilita o produtor, processador 

ou distribuidor a utilizar o selo. A critério da certificadora, a certificação pode ser 

solicitada para algumas áreas, mas deve, preferencialmente, prever um plano de 

conversão para toda a propriedade.  

O tempo necessário para a conclusão do processo de certificação depende de 

vários fatores e varia conforme o ciclo produtivo das atividades e da agência 

certificadora. Se o estabelecimento agrícola está passando por um processo de 

conversão para a agricultura orgânica, este pode levar até três anos para que seja 

considerado certificado, se for, por exemplo, o caso de culturas perenes como 

frutas e café. Esse período é necessário para garantir um tempo que permita a 

dissipação de resíduos de agrotóxicos no solo, que contaminariam a produção. No 

caso da produção de hortaliças, cujo ciclo é mais curto, esse período é mais 

reduzido. Enquanto não se cumprir os períodos exigidos para a adaptação, o 

estabelecimento e as atividades agrícolas são considerados como ‘em transição’.  

Se o estabelecimento já produz conforme as normas orgânicas, a emissão do 

certificado que o habilita a utilizar o selo ou o certificado é praticamente imediata, 

após a inspeção, caso não seja detectado nenhum procedimento que esteja em 
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desacordo com as normas de produção e comercialização da agência 

certificadora.  

Da produção rural o produto pode seguir dois caminhos: para a empresa 

processadora ou beneficiadora (T2) ou em direção ao consumidor final, quando o 

produto é comercializado diretamente entre o produtor e o consumidor pela 

entrega em domicílio ou em feiras livres especializadas (T3), como a feira de 

produtores orgânicos da AAO em São Paulo. 

Embora seja um produto com elevado grau de especificidade de ativos, a T2 é 

realizada mediante contratos informais, também chamados de compromissos, já 

que há um interesse mútuo na negociação e freqüência recorrente das 

transações. A empresa beneficiadora, na maior parte dos casos consiste em uma 

associação de produtores. Tem-se adotado a prática de definir, previamente, com 

os produtores o que será plantado, quantidade e área.  

A empresa beneficiadora e/ou processadora também deve ser certificada. A 

fiscalização das certificadoras neste processo é realizada, principalmente, 

mediante o controle do volume comercializado, comparando-se as notas de 

entrada e saída dos produtos.  

Uma vez beneficiado e/ou processado, o produto pode seguir três caminhos: 

entrega para o supermercado (T4), venda direta ao consumidor por meio de 

entregas a domicílio e venda em feiras livres (T5). 

Os esquemas de símbolos que produtores, atacadistas e processadores adotam é 

um aspecto central da regulamentação orgânica. Uma vez certificado pela 

organização encarregada do esquema, eles estão autorizados a usar o símbolo. O 

custo da certificação é visto como uma taxa pelo uso do símbolo, que pode ser 

concedido com base no faturamento da empresa, na produção, na fazenda ou 

numa determinada área (UNCTAD, 1996). 

Os produtos orgânicos geralmente recebem um adicional de preço, que busca 

remunerar as dificuldades enfrentadas e as possíveis reduções na produção. O 

diferencial de preço, no entanto, varia muito conforme o produto. Cabe ressaltar 
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que o ágio obtido por produtos orgânicos está diretamente relacionado à sua 

oferta no mercado. Relaciona-se, portanto, à maior ou menor dificuldade técnica 

na produção e outros tipos de barreira a entrada a novos produtos. 

As folhosas e demais hortaliças, por exemplo, que não têm problemas sérios para 

sua produção e apresentam oferta regular, costumam ter diferencial de preço que 

pode variar entre 20% e 30% acima dos produtos similares produzidos de modo 

convencional. Outros produtos com maior dificuldade técnica na produção podem 

receber ágios muitos maiores (exemplo: morango, tomate). 

 
3. O MERCADO DE ORGÂNICOS 
 

Esse capítulo está divido em três partes. A primeira aborda os principais 

conceitos de agricultura orgânica, caracterizando as peculiaridades desse 

mercado. A segunda apresenta um levantamento de informações sobre a 

dimensão dos produtos orgânicos no mercado internacional e brasileiro. A terceira 

parte realiza um mapeamento do sistema de orgânicos a partir da literatura 

encontrada.  

3.1 Agricultura Orgânica 

A agricultura orgânica surgiu na década de 20 a partir da chamada agricultura 

alternativa, que se baseava em quatro vertentes: biodinâmica, orgânica, biológica 

e natural. O elo comum entre as vertentes é o objetivo de desenvolver uma 

agricultura ecologicamente equilibrada e socialmente justa, além de 

economicamente viável (EHLERS, 1999). 

O ponto focal da agricultura ecológica é a utilização dos fatores de produção. A 

produção sob as regras da agricultura orgânica tem como objetivo o fortalecimento 

dos processos biológicos, por meio de diversificação de culturas, fertilização com 

adubos orgânicos e controle biológico de pragas. Isso significa que “deve ser 

produzido em uma propriedade que funcione como um organismo, com funções e 
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interações completamente diferentes da agricultura convencional” (CARMO, 1999: 

252).  

O gerenciamento da unidade produtiva passa a ter um enfoque de médio e longo 

prazo visando reduzir o desperdício de recursos internos à propriedade e 

promover as externalidades positivas resultantes do menor impacto da atividade 

sobre o ambiente.   

3.2 Panorama mundial 

Não há estatísticas oficiais sobre a dimensão do mercado de orgânicos no mundo, 

bem como no Brasil, mas a seguir serão apresentadas as informações 

encontradas na literatura disponível. 

A Europa representa 7% do mercado mundial de alimentos orgânicos, 

movimentando cerca de US$ 20 bilhões, com uma taxa de crescimento de 8% ao 

ano (GAZETA MERCANTIL, 2000). No entanto, De acordo com a FAO, em 1987 a 

área destinada ao sistema de produção orgânica na Europa era de apenas 250 mil 

hectares, passando para 2,5 milhões de hectares em 1997, o que significa uma 

taxa de crescimento de 25,6% ao ano! Projeções bastante otimistas, utilizando 

esses mesmos dados (MASCARENHAS e BISCARO: 2000) apontam taxas de 

crescimento entre 15% e 25% ao ano para o futuro próximo. Isso significa que a 

produção de orgânicos em 2005 seria responsável por 10% e em 2010 por 30% 

do total de alimentos produzido na Europa.  

Em 1999, o Instituto Biodinâmico (IBD) estimou a existência de cerca de 17 mil 

produtores certificados no mundo, sendo 10 mil na Europa, 6.5 mil nos EUA e 2  

mil nos outros países (BANCO DO BRASIL, 1999). Nesse mesmo ano, as vendas 

de produtos orgânicos na União Européia, Estados Unidos e Japão excederam a 

US$ 10 bilhões. A Alemanha é o maior mercado na Europa com um terço da 

comercialização de orgânicos e o segundo do mundo, depois dos Estados Unidos. 

Os outros principais mercados são França, Inglaterra, Holanda, Suíça, Dinamarca 

e Itália. Os segmentos de orgânicos que apresentam maior crescimento na Europa 
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são frutas frescas, vegetais, produtos lácteos, cereais, pães e alimentos para 

bebês4. 

O mercado europeu de orgânicos depende em grande escala de importações, 

entre os países da própria União Européia, dos países do mediterrâneo e da 

América Latina (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 1999). O Brasil figura como 

o sétimo colocado mundial no fornecimento de produtos orgânicos para a União 

Européia (CARMO, 1999).  

A Argentina tem consolidado sua posição de líder mundial no cultivo e 

comercialização de produtos orgânicos, com mais de três milhões de hectares 

certificados. Grande parcela dessa área é de pastagens. As vendas totais destes 

produtos tiveram uma alta de 23% entre 1999 e 2000. O destino principal foi o 

mercado internacional, responsável por 87% das vendas. Os produtos 

industrializados tiveram um aumento de 200% entre 1999 e 2000, devido 

principalmente ao açúcar (GAZETA MERCANTIL LATINO-AMERICANA, 2001). 

De acordo com a Soil Association, durante o ano de 2000 aproximadamente 65% 

das famílias britânicas compraram pelo menos um alimento orgânico, contra 37% 

em 1998, o quê representa 6,6 milhões de novas famílias. Esse mercado 

movimenta £$600 milhões na Inglaterra (GAZETA MERCANTIL, 2001). Nos 

Estados Unidos 42% dos supermercados possuem produtos orgânicos 

(NOVAES,1998 apud CERVEIRA e CASTRO, 1999).  Mesmo com taxas de 

crescimento inferiores aos dos países desenvolvidos, dados da FAO indicam que 

os países China, Egito e Brasil apresentam consumo interno crescente de 

produtos orgânicos. 

Embora não se conheça o tamanho exato do mercado, as estimativas 

apresentadas sinalizam oportunidades para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, abrindo perspectivas para o engajamento de pequenos 

                                                 
4 Segundo a FVO (Farm Verified Organic) a Alemanha determinou que até 2005 toda a alimentação infantil 
seja convertida para orgânica (SCHULTZ ET AL. (2001).  
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empreendedores em todos os segmentos desse sistema agroindustrial. Tal 

perspectiva favorável deve-se às características peculiares ao sistema de 

produção orgânica, como veremos adiante.  

3.3  Panorama brasileiro 

No Brasil, apesar de incipiente, a produção cresce a uma taxa de 10% ao ano, 

desde 1990, movimentando US$ 150 milhões, dos quais, US$ 130 milhões foram 

exportados (GAZETA MERCANTIL, 2000). 

Acredita-se que a demanda de orgânicos cresce a um ritmo maior que o da 

produção, apesar de ainda representar somente 2% do mercado de frutas, 

verduras e legumes do total comercializado.5 A oferta destes produtos tem se 

concentrado nas hortaliças (folhosas e tubérculos), frutas (morangos) e grãos 

(café, soja, milho, trigo, aveia, arroz, feijão). 

Em 1990 a área plantada no Brasil não chegava a alcançar mil hectares. 

Atualmente, de acordo com o BNDES, ocupa 269.718 mil hectares, dos quais 116 

mil hectares são de pastagem de gado leiteiro, o restante é composto pelos mais 

diversos produtos agrícolas e de extração. Esse número indica uma taxa de 

crescimento de mais de 50% ao ano, mais do que o dobro da taxa de crescimento 

da produção européia no mesmo período. Segundo o BNDES o número de 

produtores orgânicos no Brasil é de 7,73 mil. Apesar desse crescimento, o total da 

área produzida é bem inferior comparada à da Argentina (380mil hectares) e a dos 

Estados Unidos (900 mil hectares), de acordo com a IFOAM (RIBEIRO ET AL, 

2001).  

                                                 
5 As informações sobre o consumo de orgânicos no Brasil mostra que nos últimos anos essa taxa 
tem crescido de modo muito mais rápido. VIGLIO (1996) apud CERVEIRA E CASTRO (1999) 
indicaram crescimento anual de 10% ao ano em meados da década de 1990. Estimativas mais 
recentes indicam um crescimento de 50% ao ano (GLOBO RURAL, 2001). Para o IBD (apud 
RIBEIRO, 2001) o volume potencial de consumo do mercado interno é de crescer a uma taxa de 
30%.  
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4. AMBIENTE INSTITUCIONAL INTERNACIONAL E BRASILEIRO 

Apesar da falta generalizada de estatísticas, merece destaque o crescente número 

de empresas de todos os portes envolvidas com produtos orgânicos. Micro, 

pequenas, médias e mais recentemente grandes empresas vêm se dedicando a 

essa atividade, seja na provisão de insumos, produção, processamento de 

matéria-prima de origem orgânica e sua distribuição.  

O fator mais importante que distingue os sistemas de produção orgânicos dos 

outros enfoques da agricultura sustentável é a existência de padrões e 

procedimentos de certificação, sejam eles voluntários ou obrigatórios, 

estabelecidos por lei, para definir uma clara linha divisória entre os sistemas 

orgânicos e os outros sistemas de produção, principalmente para fins de mercado 

(LAMPKIN, 1994:5). 

A necessidade do estabelecimento de normas para regular a produção, 

processamento, certificação e comercialização de produtos orgânicos surgiu da 

necessidade de os consumidores terem segurança quanto à qualidade dos 

produtos que adquirem e pelo filão de mercado que surgiu em vários países, 

impulsionado pelo crescimento da demanda por produtos cultivados com métodos 

da agricultura orgânica (LIMA, 1995). O desenvolvimento desse mercado depende 

da confiança dos consumidores na autenticidade dos produtos orgânicos, que, por 

sua vez, só pode ser assegurada por legislação e/ou programas de certificação 

eficientes (LAMPKIN & PADEL, 1994). 

A regulamentação é o elemento chave do mercado de produtos orgânicos. Ela é 

necessária para manter os padrões éticos do movimento orgânico e para 

fortalecer a confiança do consumidor no produto, além de encorajar e apoiar os 

produtores orgânicos legítimos e, finalmente, para promover o trânsito de produtos 

orgânicos através de fronteiras (TATE, 1994). 

Na ausência de normas regulamentadoras para definição de padrões de produção 

orgânicos, ou se as normas existentes não cobrirem todo o espectro de aspectos 
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relacionados à produção orgânica, a iniciativa é tomada pelo setor privado e os 

consumidores terão que escolher entre vários selos orgânicos, todos de adesão 

voluntária. Nesses casos, a reputação das agências certificadoras é 

imprescindível. O objetivo dessa iniciativa é o de oferecer aos consumidores a 

garantia da origem orgânica dos produtos. Muitos destes esquemas de 

certificação seguem os padrões estabelecidos pela IFOAM, que, geralmente, 

servem de base para definição de padrões orgânicos, tanto obrigatórios como 

voluntários. Marcas conhecidas também podem ajudar a ganhar a confiança do 

consumidor (UNCTAD, 1996). 

 
4.1 Ambiente Institucional Internacional6 
 
A maior parte da produção brasileira de produtos orgânicos destina-se à 

exportação. Dessa forma, o conhecimento do ambiente institucional internacional 

reveste-se de importância estratégica, já que regula toda a comercialização 

desses produtos, desde a definição do que se convenciona chamar por produto 

orgânico7, até a identificação de organizações certificadoras. Conforme a 

metodologia de análise dos sistemas agroindustriais, o estudo do ambiente 

institucional permite definir os limites às estratégias dos agentes econômicos e 

orienta a própria definição dos objetivos das organizações e de seus planos de 

ação (North, 1991). 

Esta parte do trabalho pretende discutir quais são as principais correntes 

internacionais referentes a padrões de certificação e credenciamento de 

certificadores de produtos orgânicos no mundo, bem como qual é o papel da 

IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements. Nele serão 

descritas as principais ações e características dos órgãos de certificação nos 

                                                 
6 Este ítem é uma síntese do anexo 9. 
7 Os alimentos conhecidos nos países de língua inglesa e no Brasil como orgânicos, são chamados 
de Alimentos Biológicos, na Comunidade Européia (Veiga,1999). Neste trabalho serão sempre 
denominados produtos ou alimentos orgânicos. 
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Estados Unidos, Japão, Argentina e União Européia e que relação de semelhança 

guardam entre si. Serão comentadas também as regulações para orgânicos 

previstas no Codex Alimentarius da FAO e da Organização Mundial de Saúde.  

O desenvolvimento na esfera internacional do movimento orgânico nos últimos 70 

anos pode ser reduzido a três etapas importantes. A fase entre 1924 e 1970 

caracterizou-se por um período de dificuldades financeiras e de falta de 

informações para o estabelecimento da agricultura orgânica. Nessa época 

também foram escritos os trabalhos mais importantes relacionados ao tema. Entre 

1970 e 1980, com o aumento da demanda e da preocupação com questões 

ambientais foram desenvolvidos os sistemas de certificação e os pontos de venda 

se multiplicaram. A partir de 1980 a agricultura orgânica ganha maior aceitação e 

são estabelecidos os padrões nacionais e internacionais. No final dessa década 

governos de países como Suécia, Holanda e Alemanha passaram a introduzir 

esquemas de apoio para estimular a conversão para a agricultura orgânica. A 

respeitabilidade aumenta no início dos anos 1990, quando Estados Unidos e 

União Européia elaboram suas regras, definindo produtos orgânicos em termos 

legais (TATE, 1994:11-12). 

A demanda de regulamentação originou-se dos produtores rurais que, após quase 

meio século de crescimento da produção e do consumo, começaram a sentir-se 

ameaçados pela ação oportunista de agentes econômicos que passaram a ver na 

produção orgânica uma oportunidade de realização de lucro econômico. 

Diferentemente dos pioneiros, esses novos produtores não compartilhavam, 

necessariamente, a filosofia de vida que orientava a atividade em seus primórdios. 

É nesse momento que as instituições formais passam a ser necessárias, definindo 

de forma mais clara os direitos de propriedade, padrões de produção e 

comercialização, instrumentos de controle (credenciamento e certificação) e 

punição. 
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A primeira característica compartilhada pelos sistemas de regulação para produtos 

e alimentos orgânicos dos Estados Unidos, União Européia, Argentina e Japão, é 

a importância do papel do Estado, a partir do momento em que o mercado cresce 

para além de fronteiras locais. Embora a definição de padrões para produção de 

orgânicos tenha início em organizações privadas, ainda que coletivas, o poder de 

polícia do Estado torna-se necessário para fazer valer as regras que norteiam o 

mercado de orgânicos. 

O crescimento das produções certificadas com diferentes padrões cria 

insegurança no consumidor e aumenta o risco de investimento para o produtor. O 

reconhecimento disso tem levado a uma crescente importância da atuação da 

IFOAM como instância internacional detentora de boa imagem, credibilidade e 

reputação junto aos fóruns internacionais de regulamentação de produtos 

orgânicos. 

4.1.1 IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements 
 

A IFOAM foi pioneira na criação de uma estrutura mundial de certificação 

orgânica. Foi estabelecida em 1972 como uma organização guarda-chuva, para as 

associações nacionais, regionais e locais de agricultura orgânica. Congrega e 

coordena a rede dos movimentos orgânicos em âmbito mundial, cuja principal 

atribuição é a de estabelecer a troca de informações entre suas associadas. Conta 

atualmente com 17 agências credenciadas para emitir certificados de 

reconhecimento internacional e 740 entidades associadas, presentes em 103 

países. Promove também a harmonização de normas técnicas, bem como o 

credenciamento de agências certificadoras de produtos orgânicos. Dentre os 

membros incluem-se certificadores, comercializadores e processadores. A IFOAM 

estabeleceu os Padrões Internacionais Básicos de Agricultura Orgânica e 

Processamento de Alimentos, que fornece uma plataforma para vários programas 

de certificação. Os padrões são atualizados regularmente pelo Comitê de 

Padronização da IFOAM e são aprovados pela Assembléia geral da IFOAM a 
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cada dois anos. A IFOAM tem um status de Órgão Consultor junto à União 

Européia e a Comissão do Codex Alimentarius, mantendo uma relação formal com 

a FAO.  

Para a IFOAM a agricultura orgânica engloba todos os sistemas agrícolas que 

promovam a produção de alimentos e fibras de maneira saudável do ponto de 

vista ambiental, econômico e social. A agricultura orgânica reduz os insumos 

externos, restringindo o uso de fertilizantes químicos sintéticos, pesticidas e 

fármacos.  

A maior parte dos esquemas de certificação internacionais seguem os padrões 

estabelecidos pela IFOAM, que, geralmente, servem de base para definição de 

padrões orgânicos, tanto obrigatórios como voluntários (UNCTAD, 1996). As 

normas adotadas pela IFOAM subsidiaram a elaboração da legislação que hoje 

vigora na União Européia, Estados Unidos e outros países que apresentam 

regulamentação para produtos orgânicos. Uma vez estabelecidas as regras do 

jogo, a certificação de orgânicos pode ser efetuada tanto pelo Estado como por 

empresas privadas. O novo ramo de atividade que surge com a regulamentação 

da agricultura ecológica pode ser desempenhado com diferentes níveis de 

seriedade, compromisso ético, transparência e competência (LIMA, 1995). 

A IFOAM exerce a coordenação desse processo consolidando e divulgando os 

padrões, o que reduz a assimetria de informações entre as partes envolvidas. É a 

organização que harmoniza as normas e credencia as agências certificadoras, que 

por sua vez, monitoram a aplicação das regras de produção e de processamento 

da matéria-prima, antes de emitir o certificado.  

A IFOAM criou um Programa Internacional de Credenciamento, operado pelo 

IOAS - International Organic Accreditation Service, órgão independente e sem fins 

lucrativos. Até outubro de 2001 o credenciamento da IOAS foi concedido a 

dezessete certificadoras, das quais uma brasileira, o IBD, e quatro que já atuaram 

e ou estão atuantes no Brasil, conforme o Quadro 2. Há ainda dez agências em 
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processo de credenciamento, de países como Nova Zelândia, Alemanha, 

Austrália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, República Checa, Tailândia e 

China (IOAS, 2001).  

Quadro 2 -  Certificadores de Produtos Orgânicos Credenciados pela IOAS / 

IFOAM 

Nome do Certificador Origem Países em que atua 

Agrior Israel Israel 

Argencert Argentina Argentina, Chile e Paraguai 

Associazione Italiana Per 
L’Agricoltura Biológica 

Itália Itália, Burkina Fasso, Eslováquia e Romênia 

Bioagricoop Itália Itália, Colômbia, Bulgária, Tailândia, Tunísia, 
Turquia, República Dominicana, Argentina, 
Egito e Malta 

Bio-Gro New Zealand Nova Zelândia Nova Zelândia, Japão, Samoa, Ilhas Fiji 

Bolicert Bolívia Bolívia 

California Certified 
Organic Farmers 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos e México 

Consorzio per il Controlo 
dei Prodotti Biologici 

Itália Itália, Canadá, Marrocos, Polônia e República 
Checa 

Ekoagros Lituânia Lituânia 

Instituto Biodinâmico Brasil Brasil, Bolívia e República Dominicana 

International Certification 
Services – FVO – Farm 
Verified Organic 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos, Canadá, Paraguai, México, 
República Dominicana, Guatemala, Brasil e 
Nepal 

KRAV Suécia Bósnia-Herzegovina, Brasil, Índia, 
Dinamarca, Finlândia, Malásia, China, Peru, 
Rússia, Espanha, Suécia, Tanzânia, Tailândia 
e Uganda  

National Association 
Sustainable Agriculture 
Australia 

Austrália,  Austrália, Ilhas Fiji, Indonésia, Japão, Nepal, 
Papua Nova Guiné, Sri Lanka e Samoa 

Naturland Alemanha Alemanha, Tanzânia, Camarões, Egito, 
Tunísia, Estados Unidos, México, Bolívia, 
República Dominicana, Guatemala, Colômbia, 
Peru, Argentina, Índia, Sri Lanka, Filipinas, 
Rússia e Inglaterra 
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Organic Crop 
Improvement Association 

Estados 
Unidos 

Timor Leste, Japão, China, Estados Unidos, 
Canadá, México, Nicarágua, Guatemala,  
Brasil, Equador, Colômbia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Peru e Paraguai 

Organizacion Internacional 
Agropecuaria 

Argentina Argentina, Brasil 

Soil Association 
Certification 

Reino Unido Reino Unido, Belize, Egito, Gana, Irã, Quênia, 
México, Namíbia, África do Sul, Síria, 
Tanzânia, Tailândia, Venezuela, Zâmbia e 
Zimbábue 

Fonte: IOAS (2001). 

 

4.1.3 Codex Alimentarius 
 
Em termos de regulamentação internacional sobre orgânicos não se pode deixar 

também de citar o Programa de Padrões de Alimentos FAO/OMS. O programa foi 

criado em 1962 para proteger os consumidores contra danos à sua saúde, 

beneficiando, ao mesmo tempo, o comércio internacional de produtos alimentícios. 

O Programa opera por meio de um organismo intergovernamental chamado de 

Comissão do Codex Alimentarius. O trabalho da comissão visa, primeiramente, a 

prevenção do uso de padrões internacionais como barreiras técnicas ao comércio 

de produtos alimentícios. A atuação da comissão foi reconhecida especificamente 

sob o acordo de aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização 

Mundial do Comércio. 

Dois comitês do Codex estão desenvolvendo padrões que são relevantes para o 

comércio internacional de produtos orgânicos. O primeiro é o comitê de rotulagem 

de alimentos que estabelece diretrizes para produção, processamento, rotulagem 

e marketing de produtos alimentícios orgânicos. O Comitê de Inspeção de 

Alimentos para Importação e Exportação e Sistemas de Certificação está 

desenvolvendo diretrizes para inspeção de importação e exportação de alimentos 

e também sistemas de certificação. 
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O Comitê de Rotulagem, após encontro de 1998, submeteu para a consideração 

da Comissão do Codex em 1999,  padrões para produção de hortaliças. Em julho 

de 1999 a Comissão adotou as Diretrizes de Produção, Processamento, 

Rotulagem e Comercialização de Alimentos Produzidos Organicamente. O Comitê 

de Rotulagem de Alimentos está também desenvolvendo padrões para produtos 

animais, que serão oportunamente estudados pela Comissão. Embora o 

desenvolvimento das diretrizes do Codex não seja uma forma de estabelecer 

equivalência das regras entre países, a Organização Mundial do Comércio pode 

referir-se a estas diretrizes como procedimentos para apoio à análise de casos em 

disputas. 

A importância dessas diretrizes dependerá da extensão com a qual a OMC as 

utilize, bem como a extensão com que os governos as utilizem para apoiar a 

formulação de sua regulações. A formulação destas diretrizes é grandemente 

baseada nas regulações da União Européia para alimentos orgânicos e nos 

padrões da IFOAM, o quê já indica a relevância para o Brasil como país 

exportador e também para desenvolver e consolidar a regulamentação interna.  

4.1.3 ISO - International Organization for Standardization 
 
Uma das exigências dos países importadores de produtos orgânicos é que 

contenham o selo de uma certificadora credenciada pelo ISO – 65, cujas normas 

são específicas para credenciamento de agências certificadoras. A ISO foi 

fundada em 1947 e é uma federação mundial de organismos nacionais de 

padronização representando 130 países. Ela promove o desenvolvimento da 

padronização com vistas a facilitar a troca internacional de produtos e serviços, 

bem como a cooperação nos campos intelectual, científico, tecnológico e 

econômico. O trabalho resulta em acordos internacionais que são publicados 

como padrões internacionais. A ISO cobre todas as áreas do conhecimento 

técnico à exceção da engenharia elétrica e eletrônica. A serie ISO 9.000 refere-se 

a padrões para gerenciamento de sistemas de qualidade e a ISO 14.000 refere-se 
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a diferentes aspectos da gestão ambiental, incluindo sistemas de gerenciamento 

ambiental, rotulagem e aspectos ambientais de padrões de produtos. Os padrões 

não têm nenhuma implicação direta com os métodos e princípios aplicáveis à 

produção de alimentos orgânicos. 

O código mais importante para a certificação orgânica é a ISO 65 chamada de 

Requisitos Gerais para Organismos que Realizam Certificação de Sistemas. Não 

há códigos específicos para a certificação de métodos de produção, mas o código 

65 fornece uma diretriz geral para qualquer organismo de certificação, incluindo 

aqueles que certificam produtos orgânicos. 

Os critérios da IFOAM para credenciamento de programas de certificadores de 

processadores e produtores orgânicos são baseados na diretriz ISO 65 são 

aplicáveis para a certificação da produção, mas não para a certificação do 

produto, no caso dos orgânicos. Da mesma forma o Programa de Credenciamento 

Demeter, credencia organizações seguindo estas diretrizes. Outra diretriz 

importante é a ISO 61 Requisitos Gerais para Planejamento e Credenciamento de 

Organismos Certificadores, que determina os requisitos para os organismos 

credenciadores. 

A tabela 1 apresenta as principais características institucionais do sistema 

brasileiro de orgânicos e dos países produtores e/ou consumidores (EUA, União 

Européia, Japão e Argentina). 
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Tabela 1 – Ambiente institucional do SAG de orgânicos no Brasil e no Mundo  
 

MUNDO  
USA   União Européia Japão Argentina  

Brasil 
Início da 
produção 

 Anos 40  Anos 20  Anos 30  Anos 70  Anos 70 

Regulamentação  Lei de 1990, 
que regulamenta a 
produção, 
estabelece padrões 
e orienta USDA no 
credenciamento.  

 Lei para toda 
a União Européia de 
1991, define a 
produção de
lavouras orgânicas.  

 

 Lei JAS que 
define critérios
técnicos para
certificação. Orienta 
as  Organizações 
Certificadoras. 

 
 

 Lei de 1999 
regulamenta a
produção agrícola 
orgânica, biológica e 
ecológica, orienta a 
ação da Secretaria 
da Agricultura.  

 
  Instrução 

Normativa de 1999 
estabelece as 
normas de produção 
orgânica e de 
certificação e orienta 
o órgão colegiado. 
Portaria de 2001 
detalha normas para 
certificação 

Regras de 
Importação  

 Regulamentad
a pelo USDA. 

 Exigência de 
uma equivalência 
legal para produtos 
comercializados 
como orgânicos.  

 As 
importações devem 
ser reconhecidas 
pelas autoridades 
japonesas 
ministeriais.  

 As 
importações devem 
ser reconhecidas
pelas autoridades 
argentinas 
ministeriais 

 

 Não há 
regulamentação 
para importação 

Composição do 
Conselho que 
define normas e 
padrões   

 Conselho 
composto por 
diversos agentes do 
agronegócio.  

 NE  NE  NE  Composto por 
setor público (6 
membros) e ONGs 
(6 membros)  

Certificadoras 
com ou sem fins 
lucrativos  

 Sem restrição  Sem restrição  Sem restrição  Sem restrição  sem fins 
lucrativos 

NE = Informação Não Encontrada 
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A primeira característica comum entre os sistemas de regulação para produtos e 

alimentos orgânicos dos Estados Unidos, União Européia, Argentina e Japão 

semelhantes, é a presença do Estado como centralizador das ações de 

implementação das leis que regem os produtos em estudo. 

Todas as leis de todos os países pesquisados prevêem a restrição ao uso dos 

chamados produtos químicos de síntese na condução de todas as atividades da 

produção orgânica. Há exceções, com relação a determinados produtos 

considerados naturais, os quais podem, com restrições e não livremente, ser 

utilizados para problemas específicos da condução das lavouras. 

O processo de regulamentação dos produtos orgânicos inicia-se com a 

promulgação de uma lei e, eventualmente com um código que regulamente a 

aplicação desta lei. Em geral ela versa sobre a definição do que é produto 

agropecuário orgânico, as restrições de uso de insumos químicos, enfatiza a 

necessidade da preservação de recursos naturais e as práticas sustentáveis para 

manter esses recursos ao longo do tempo. Determina, também, quais são as 

instâncias de poder para credenciar entidades certificadoras ( em geral órgãos do 

Estado ligados à produção rural ), as necessidades de registro e cadastro, as 

determinações de monitoramento e controle, a periodicidade destes atos junto a 

estes credenciados, obrigações, formulários, custos e etc.  

Outro fator que deve ser destacado é a atuação da IFOAM, como instância 

internacional, detentora de imagem e reputação muito boas junto aos fóruns 

internacionais de regulamentação de produtos orgânicos. 

Abaixo vê-se um esquema simplificado do processo de regulação dos produtos 

orgânicos. 



  
 
 
 

 

 

Esquema Simplificado do caminho para regulação dos orgânicos 
internacionalmente 
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nte: Anexo 9 

sso 1 : O início das atividades se dá com a atuação de grupos privados que 

ciam a produção de orgânicos, sustentados por consumidores que confiam 

les, independentemente de certificação. A confiança está baseada na 

munhão de idéias, na filosofia dos orgânicos e no contato pessoal de pequenos 

upos. 

sso 2 : Com o crescimento da produção, crescem os negócios e as 

ortunidades de se atingir novos mercados( nacionais e internacionais). As 

rantias para os consumidores e produtores tornam-se vitais para viabilizar o 

mércio. 
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Passo 3 : Da necessidade do passo anterior surge a lei de produtos orgânicos 

que dá origem a uma série de ações inclusive o conjunto de normas que regularão 

a questão. Isto é formalizar-se o que antes era garantido apenas pela confiança 

mútua.  

Passo 4 : Na lei ou no código já foram estabelecidas as responsabilidades do 

órgão oficial Estatal responsável pela regulação. Este órgão normalmente emite as 

normas técnicas que balizarão toda a produção, processamento e manejo dos 

produtos e alimentos orgânicos. 

Passo 5 : As entidades certificadoras credenciadas elaboram as visitas técnicas 

para credenciamento de produtores/comercializadores, sendo responsáveis pela 

manutenção periódica e auditorias. 

 

4.2 Ambiente Institucional Nacional8 
 
Neste item, busca-se caracterizar algumas questões relevantes relacionadas às 

atuações de organizações governamentais e não governamentais (ONGs), no que 

se refere ao suporte institucional para o funcionamento do mercado de orgânicos 

no Brasil.  

O desenvolvimento das práticas de agricultura orgânica e do comércio de 

alimentos orgânicos e insumos naturais no Brasil ainda se encontra pelo menos 

vinte anos atrás da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. 

Mesmo com o grande crescimento da oferta e da demanda, a agricultura orgânica 

no País ainda não conseguiu se organizar plenamente, mantendo-se verdadeira a 

afirmação de PASCHOAL (1994:1-2). Isso se deve, entre outros fatores, à falta de 

regulamentação e de compreensão dos consumidores sobre o que são os 

produtos orgânicos. 

                                                 
8 Este ítem é uma síntese do anexo 8 
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Mais recentemente observa-se que apesar das divergências que possam ocorrer 

entre as diferentes correntes, há um grande esforço de várias organizações, sejam 

governamentais ou não, no sentido de consolidar o crescimento dessa forma de 

agricultura, com fortes repercussões na esfera institucional. Cabe ressaltar que as 

ações governamentais nessa área ainda são tímidas, diante do crescimento do 

interesse de diversos segmentos da população. 

Os diversos movimentos relacionados à adoção de práticas agroecológicas no 

Brasil foram inicialmente agrupados sob o nome de Agricultura Alternativa, uma 

vez que representavam diferentes manifestações críticas ao modelo agrícola 

dominante. Estes movimentos hoje estão agrupados com o nome de Agricultura 

Orgânica. 

A primeira iniciativa efetiva de produção alternativa em São Paulo foi em 1972 

com a implantação da Estância Demétria, em Botucatu, seguindo as bases 

preconizadas pela Agricultura Biodinâmica.9  

Apesar do pioneirismo de alguns integrantes de órgãos ligados ao governo, foram 

as ONGs, algumas delas organizadas por meio de redes, que propiciaram a 

coordenação das ações no sentido de prover informações e assistência técnica de 

modo mais efetivo que o setor público. O trabalho das ONGs, quase sempre 

associado a questões de desenvolvimento rural local, permitiu consolidar os 

princípios da agricultura orgânica. 

4.2.1 A regulamentação Nacional 
 
No início dos anos 1980, o interesse crescente de associações de classe e de 

alguns técnicos do setor público, preocupados com o meio ambiente, e a atuação 

efetiva das ONGs na geração e difusão de práticas agroecológicas impulsionaram 

grandes avanços na legislação referente ao uso de agrotóxicos no País. 

(EHLERS, 1999:81). 

                                                 
9 Maiores explicações sobre a agricultura Biodinâmica encontram-se no anexo 8. 
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No que se refere especificamente à legislação de orgânicos, houve várias 

tentativas por parte das ONGs de São Paulo, todas infrutíferas, de instituir uma 

legislação estadual. Em 1995, o Governo Federal instituiu o CNPO - Comitê 

Nacional de Produtos Orgânicos, embrião da atual legislação, para elaborar e 

aprimorar normas para a agricultura orgânica em nível nacional, com composição 

paritária entre governo e ONGs que atuam com agricultura ecológica. Fazia parte 

do CNPO representantes de ONGs das cinco regiões do país, do Ministério da 

Agricultura, da EMBRAPA, do Ministério do Meio Ambiente e de Universidades. 

Em outubro de 1998, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria no 505/98 

do Ministério da Agricultura, com uma proposta de normatização de produtos 

orgânicos. Esta proposta foi aberta para consulta pública até janeiro de 1999, 

período em que foram recolhidas sugestões da sociedade civil.  

Estas iniciativas surgiram em resposta a exigências de alguns países como o 

Japão e da Comunidade Européia, que passaram a condicionar a importação de 

alimentos à existência de certificação de qualidade ambiental, o que se constitui 

em barreira não-tarifária por parte dos países importadores. Outro fator importante 

para promover a regulamentação relaciona-se ao estabelecimento das regras do 

jogo. A existência de regras para produção orgânica torna obrigatória a rotulagem 

desses produtos, com benefícios para toda a sociedade, pela redução dos custos 

de informação entre os agentes produtivos e os consumidores. 

As normas nacionais para produtos orgânicos de origem vegetal e animal 

entraram em vigor no Brasil através da Instrução Normativa no 07/99, assinada 

pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento em 17 de maio de 1999, e 

publicada no Diário Oficial da União em 19 de maio de 1999 ( anexo 8.1 )  

O principal objetivo dessa Instrução, conforme seu Artigo 1o, é o de estabelecer as 

normas de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, 

identificação e certificação de qualidade para os produtos orgânicos de origem 

animal e vegetal. O conceito de produtos da agricultura orgânica, sejam 
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processados ou consumidos in natura, refere-se a todo aquele obtido de sistemas 

orgânicos de produção agropecuária e industrial. Estes sistemas englobam os 

denominados ecológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo, biológico, 

agroecológico e permacultura.  

As premissas básicas desses sistemas de produção incluem a utilização de 

tecnologias que promovam a otimização dos recursos naturais e sócio-

econômicos, reduzindo a dependência de energias não-renováveis. Entre elas 

estão a eliminação do emprego de agrotóxicos e de fertilizantes solúveis, além do 

banimento do uso de organismos geneticamente modificados, também conhecidos 

como produtos transgênicos, em qualquer fase do processo de produção, 

armazenamento e consumo. 

A instrução normativa 07/99 estabelece os critérios para conversão (cujos prazos 

encontram-se em seu Anexo I), para uso de máquinas e equipamentos, garantia 

da fertilidade do solo e manejo de pragas, doenças e plantas invasoras, para 

produtos de origem vegetal. Seu Anexo II fornece uma lista de adubos e 

condicionantes de solo permitidos, produzidos tanto dentro como fora da unidade 

produtiva, e o seu Anexo III relaciona os meios de controle de doenças fúngicas, 

formas de combate às pragas e controle biológico, além de manejo de plantas 

invasoras na produção vegetal. Quanto aos produtos de origem animal, seu Anexo 

IV detalha as condutas desejadas, as técnicas permitidas sob controle da agência 

certificadora e as técnicas proibidas. Lista ainda os insumos que podem ser 

adquiridos fora da propriedade e medidas de higiene e desinfecção dos animais. 

A Instrução Normativa 07/99 regulamenta ainda o controle da qualidade orgânica, 

a cargo dos certificadores, e as responsabilidades. Estabelece também a 

competência do órgão Colegiado Nacional, com membros das cinco regiões do 

país, para fiscalizar tanto os colegiados estaduais e do distrito federal. Cabe a ele 

deferir ou não os pedidos de credenciamento das certificadoras. Sua composição 

é paritária, com cinco membros (titular e suplente), de organizações 
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governamentais e cinco membros (titular e suplente) de organizações não-

governamentais com reconhecida atuação na sociedade no que se refere à 

agricultura orgânica.  

Os órgãos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal têm representação paritária, 

com cinco membros (titular e suplente), de organizações governamentais e cinco 

membros (titular e suplente) de organizações não-governamentais com atuação 

reconhecida pela sociedade na agricultura orgânica, num total de até dez 

membros. Cabe a ele fiscalizar as certificadoras locais, assim como encaminhar 

seus pedidos de registro ao colegiado nacional.  

Quanto aos certificadores da qualidade orgânica dos produtos, a instrução 

normativa estabelece que precisam ser pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com 

sede no território nacional e credenciada junto ao colegiado nacional. Define 

também os requisitos mínimos para seu funcionamento, como o estabelecimento 

de padrões e estrutura interna. 

A Portaria 17 de 10 de abril de 2001, conforme estabelecido pela Instrução 

Normativa 07/99, apresentou à consulta pública as regras para credenciamento e 

atuação das agências certificadoras no território nacional (Anexo 8). Consta do 

Anexo I, que apresenta um glossário de termos empregados no credenciamento, 

certificação e inspeção da produção orgânica, do Anexo II, que mostra os critérios 

de credenciamento das entidades certificadoras e do Anexo III, com as diretrizes 

para procedimentos de inspeção e certificação. Até dezembro de 2001 ainda não 

havia sido publicada a Instrução Normativa com as sugestões enviadas pela 

consulta pública. 

Encontra-se atualmente na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 659/99, que 

está pronto para entrar em votação após diversos trâmites burocráticos. Deve 

entrar na pauta da Comissão de Redação e Justiça, em regime de urgência, para 

depois ser encaminhado ao Senado Federal. Enquanto o Projeto de Lei 659/99 
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não é votado, as regras que prevalecem no país são as da Instrução Normativa 

07/99 e a Portaria 17/01. 

 

4.2.2 As organizações e as certificador dos produtores de orgânicos no 
Estado de São Paulo 

 
Com o crescimento do mercado, várias organizações ligadas à produção de 

orgânicos no Brasil tornaram-se certificadoras. No Estado de São Paulo 

destacamos as seguintes: 

A Fundação Mokiti Okada (FMO) iniciou suas atividades no Brasil com um Polo de 

Pesquisa de Agricultura Natural em Atibaia, em 1979. Sempre procurou 

desenvolver pesquisas em agricultura natural; produção animal, com ênfase na 

produção de aves; saneamento, com o tratamento de efluentes; e 

desenvolvimento de ecossistemas, com práticas de reflorestamento, matas ciliares 

e manejo de áreas de proteção permanente. FMO passou a certificar em outubro 

1999, por meio da Certificadora Mokiti Okada (CMO). 

A CMO certifica 65 produtores nos estados da Bahia, Distrito Federal, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os produtores 

paulistas representam cerca de 50% das certificações, dentre estes 31 são 

produtores de hortaliças, citrus, frutas, pupunha, cana-de-açúcar e ervas 

medicinais, nos seguintes municípios: Adolfo, Atibaia, Bauru, Biritiba Mirim, 

Campinas, Cordeirópolis, Guapiaçu, Indaiatuba, Ipeúna, Jaguariúna, Leme, 

Miguelópolis, Mogi das Cruzes, Monte Aprazível, Monte Alto, Neves Paulista, 

Nhandeara, Nova Granada, Paulínia, Rio Claro, São José do Rio Preto, Suzano, 

Tabatinga e Tuiuti. 

O Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (IBD) foi fundado em 1984 em 

Botucatu, com o objetivo de adaptar a agricultura biodinâmica proposta por Rudolf 

Steiner às condições brasileiras com atividades de pesquisa e experimentação no 

campo (EHLERS, 1999:84). A difusão de práticas de agricultura orgânica e 



  
 
 
 

 44

biodinâmica ocorreu mediante cursos em várias regiões do País, de publicações 

relacionadas ao tema e consultoria até 1990, quando o IBD começou a fazer 

certificação. Em 1999 passou por uma reestruturação interna, que resultou numa 

divisão de atribuições: ao IBD coube a agência certificadora, o Instituto ELO ficou 

encarregado dos cursos e a Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica 

(ABD) ficou responsável pelas publicações, pesquisas e consultoria. 

O IBD conta com reconhecimento internacional da IFOAM desde 1996 e da ISO-

65 desde 1999. Seu sistema de certificação também atua na Argentina (cereais), 

Bolívia (soja e girassol) e na República Dominicana (café e banana). No final de 

2001, havia 25 profissionais internos e 50 inspetores em 470 projetos certificados 

ou em processo de certificação que somam mais de 100.000 ha.  

Os países que importam produtos certificados pelo IBD são: Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, Reino Unido, 

Suécia e Suíça. 

Cerca de 90% das propriedades certificadas pelo IBD têm entre 3 ha e 5 ha. 

Nestes casos, para viabilizar os custos, a certificação pode ser feita em grupo, 

como no caso da Terra Preservada, empresa do Paraná que associa 500 

agricultores.  

Também em 1989 foi fundada a Associação de Agricultura Orgânica (AAO) na 

Granja Tsuzuki, um dos pioneiros da produção orgânica em São Paulo. Com sede 

no Parque da Água Branca, foi constituída por integrantes do Grupo de Agricultura 

Alternativa da AEASP, pesquisadores e produtores orgânicos. Sempre buscou 

difundir a agricultura orgânica através de cursos, eventos e publicações como o 

Jornal da Agricultura Orgânica e o Boletim Orgânica ( DULLEY; SOUZA ; NOVOA, 

2000:16). 

A AAO empenhou-se em aproximar produtores e consumidores, criando um 

mercado varejista com comercialização direta. Em 1991 foi criada a Feira do 

Produtor Orgânico, com produtores identificados e cadastrados que seguiam as 
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Normas Técnicas de Produção Vegetal então elaboradas pela associação. A feira 

conta hoje com cerca de 40 produtores. A associação organiza, além da Feira de 

Sábado no Parque da Água Branca, o mercadão às terças-feiras no mesmo local, 

a Feira de Alphaville, também às terças-feiras e Ibirapuera aos domingos 

(EHLERS, 1999:84-85). 

No final de 1996, a AAO lançou seu selo orgânico, favorecendo uma expansão 

dos canais de comercialização para seus associados. Enquanto não se adapta 

aos padrões das normas ISO 65, em tramitação através da Food Cert da Holanda, 

o selo da AAO busca reconhecimento internacional por meio de convênio firmado 

com a Organización Internacional de Agropecuária (OIA), certificadora argentina 

credenciada pela IFOAM que começou a atuar no país em 2001. Pelo convênio, 

os produtores da AAO que queiram exportar devem solicitar uma visita de re-

certificação. A inspeção para o mercado externo terá um custo mais elevado 

(CARVALHO, 2001:6). 

A AAO tinha 26 produtores certificados em 1996 e conta atualmente com 350 e 

100 em processo de conversão (SANTIAGO; DRIGO, 2001; VIEIRA, 2001). 

Certifica produtos como hortaliças, grãos, frutas, café, cogumelos, leite, mel e 

açúcar.  

A Associação de Produtores de Agricultura Natural (APAN) foi criada em 1990 em 

Mairinque, inspirada nos conceitos e princípios filosóficos de Mokiti Okada. Conta 

com 350 membros, 80% dos quais em São Paulo e os restantes distribuídos em 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Promove cursos e seminários, principalmente sobre o cultivo 

orgânico de hortaliças, café e shiitake, além da produção de carvão e extrato 

pirolenhoso. A APAN está se credenciando para fazer certificação (Planeta 

Orgânico, 2001). 

A Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região (ANC) foi criada em 

agosto de 1991. Participa de fóruns como o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
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e realiza pesquisas e cursos técnicos. Gerencia três feiras semanais em 

Campinas: no Parque Ecológico aos domingos, no Bosque dos Jequitibás às 

quartas-feiras e no Centro de Convivência às sextas-feiras. Certifica produtos 

agroecológicos desde 1992. 

Outra associação que está se formalizando é a Encontro de Comercializadores 

Orgânicos (ECO), que irá congregar sete empresas que organizam a produção e 

distribuem esses produtos em redes de supermercados. Deverão fazer parte da 

ECO: o Sítio Moinho, do Rio de Janeiro, Porto Verde, do Rio Grande do Sul, e A 

Boa Terra, Horta & Arte, Sítio São Francisco, Santo Onofre e Korin, de São Paulo. 

Todas elas são certifcadas, seja pelo IBD, AAO ou CMO, e respondem por cerca 

de 90% do mercado de FLVs (frutas, legumes e verduras) orgânicos certificados 

no Brasil. 

Alguns certificadores internacionais instalaram escritório no Brasil, concentrando 

sua chegada no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Todos os 

certificadores, nacionais ou estrangeiros, conforme a Instrução Normativa 07/99, 

serão credenciados pelo Colegiado Nacional e estarão sujeitos às normas 

estabelecidas pela Portaria 17/01, após inclusão das sugestões da consulta 

pública a que foi submetida. Entre as exigências, além de sede em território 

nacional, está a obrigatoriedade de não ter fins lucrativos, o que está alterando o 

estatuto das empresas certificadoras, com fins lucrativos em sua origem, que 

estão ingressando no País.  

A chegada dos certificadores estrangeiros visa fornecer serviços com 

reconhecimento internacional. Isso indica o grande potencial para o mercado 

externo de produtos orgânicos brasileiros, pois sua meta mais importante é 

certificar produtos para exportação. Seguem abaixo algumas informações sobre 

elas. 

A alemã Öko-Garantie (BCS) inspeciona e certifica empresas e produtos de 

origem orgânica conforme as normas da União Européia (CEE 2092/91), 
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orientando-os para os procedimentos de exportação. Tem escritórios em 10 

países, mas atua em mais de 50, com 60.000 produtores e 800 empresas 

certificadas. Atua com aspargos no Chile, coco em Cuba e algodão no Peru e no 

Brasil seus projetos de certificação incluem a produção e processamento de óleo 

de dendê (564 ha), além da produção orgânica de café (528 ha), hortaliças e 

legumes (56 ha) e processamento de café torrado e moído (3 empresas) nos 

estados de Minas Gerais e São Paulo. Somente em São Paulo, a BCS certifica a 

produção de amora preta (18 ha), produção e processamento de carne de javali 

(10 ton/ano) e comercialização de café em grão e torrado e moído. Seus serviços 

são reconhecidos na União Européia, Estados Unidos, Suíça e Japão. É membro 

da IFOAM e tem certificado ISO 65. 

 A norte-americana Farm Verified Organic (FVO), a primeira empresa dos EUA a 

ser credenciada pela IFOAM, tem sua base na Dakota do Norte. Certifica 

alimentos orgânicos desde 1980, em 11 países da Europa, América, Ásia e África, 

com destaque para Estados Unidos, Canadá, México, Paraguai, Guatemala, 

China, Índia, Japão e Nova Zelândia, entre outros. No Brasil tem sede em Recife – 

PE, e seus inspetores que podem ser deslocados para qualquer lugar do País. 

Certifica açúcar orgânico em São Paulo. Além dos serviços de certificação oferece 

capacitação em práticas orgânicas de produção. 

A SkalBrasil tem sede em Barreiras – BA e é representante da holandesa SKAL, 

que opera em mais de 40 países, principalmente na Comunidade Européia e 

Américas Central e do Sul, com certificação ecológica e florestal. Atende 

exigências européias e americanas e está adaptando suas normas aos padrões 

da Austrália e do Japão. Tem os certificados ISO 65 e ISO 45000. Certifica 

produtos como o limão tahiti em Minas Gerais e florestas em Mato Grosso. Tem 

negociações em andamento no Rio Grande do Sul, São Paulo e estados do 

nordeste, mas nesses locais ainda não há nenhum produtor ou empresa 

certificados. 
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A Ecocert Brasil instalou-se em Porto Alegre - RS no início de 2001. Representa a 

certificadora francesa Ecocert, presente em mais de 50 países e considerada uma 

das maiores da Europa. Seu objetivo é certificar os produtos, não participando de 

intermediações nos negócios. No Brasil ela não tem fins lucrativos como forma de 

adaptar-se às exigências das normas em vigor, como se verá adiante. Fornece 

atestados com a marca Concert para exploração sustentável de florestas e 

ausência de mão-de-obra escrava infantil e de produtos não geneticamente 

modificados. No país ela já certificou projetos orgânicos de soja, palmito, feijão, 

milho, amendoim, trigo, centeio, aveia, tabaco e frutas como manga, banana, 

laranja, uva, pêssego, além de processados como flocos de banana, laranja e 

limão. Entre os projetos em negociação estão produtos como maracujá, gergelim, 

óleos essenciais, suco de laranja e carne bovina. Não há informações sobre o 

estados onde atua, mas se encontra em negociações com uma empresa de São 

Paulo. 

A OIA – Brasil é uma empresa brasileira associada à OIA – Organización 

Internacional Agropecuaria, da Argentina, credenciada pela IFOAM e ISO 65, e 

está atuando no Brasil desde março de 2001. Certifica produtos e serviços da 

agricultura orgânica, produtos livres de transgênicos, além de origem e qualidade 

de produtos agropecuários. Promove capacitação técnica quanto às normas de 

produção agropecuária e certificação de produtos agropecuários. Está habilitada 

pela União Européia para certificar produtos para seus países membros e seu selo 

é aceito nos Estados Unidos, em países latino-americanos e no Japão. Como atua 

há pouco tempo no país, atualmente só tem áreas em processo de certificação, 

como para criação de gado em Tocantins e hortaliças e café em São Paulo. 

Firmou convênio com a AAO permitindo que os produtos de seus associados 

possam ser exportados. 

Em setembro de 2001 instalou-se em São Paulo o escritório da certificadora suíça 

IMO – Instituto de Mercado Ecológico, que se dedica há mais de 20 anos à 

inspeção e certificação de sistemas de controle de qualidade ambiental e social. 
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Está presente em 50 países, com mais de 20.000 projetos certificados numa área 

de 200.000 ha. É credenciada pela IFOAM e pelas normas ISO 65, o que lhe dá 

acesso aos principais mercados consumidores, como Europa, Estados Unidos e 

Japão. Atua com produtos orgânicos, não geneticamente modificados (GMO-free), 

têxteis ecológicos, produtos de madeira, apicultura, aqüicultura, criação animal, 

critérios sociais e mercado solidário. A IMO tem oito projetos orgânicos 

certificados ou em fase de certificação no Brasil, sendo que a metade deles estão 

no estado de São Paulo. Estes quatro projetos ocupam uma área de 2.113 ha, dos 

quais 1.300 ha são de pecuária orgânica e o restante está distribuída entre café, 

soja e açúcar. 

A tabela 2 traz um resumo das certificadoras credenciadas pela IOAS - 

International Organic Accreditation Services Inc., o órgão oficial de 

credenciamento da IFOAM, que tem ou já tiveram atuação no Brasil.  

Tabela 2 - Certificadoras credenciadas pela IOAS / IFOAM que atuam ou já 
atuaram no Brasil 
 

IBD Brasil  

International Certification Services / FVO – Farm Verified 
Organic 

Estados Unidos 

KRAV * Suécia 

OCIA – Organic Crop Improvement Association * Estados Unidos 

OIA/Brasil – Organizacion Internacional Agropecuaria Brasil - Argentina 
 * Certificadores que não têm sede no Brasil. 
 
4.2.3  Defesa do Consumidor 
 
A legislação em vigor no País para produtos orgânicos não contempla nenhum 

tópico específico em relação à proteção do consumidor, caso seja detectada 

alguma fraude, tanto com produtos que se auto denominam orgânicos sem 

apresentar o selo da certificadora, como com produtos certificados que estariam 

fora dos padrões. 
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Em princípio os certificadores são os responsáveis legais, e, portanto cercam-se 

de precauções para o cumprimento dos padrões estabelecidos e assim garantir a 

integridade dos produtos com seu selo. No caso de suspeita de fraude, o 

consumidor poderá acionar os órgãos de defesa do consumidor, como os 

PROCONs, que irão inicialmente responsabilizar os certificadores, que por sua 

vez, poderão punir o produtor com sua exclusão e impedimento do uso do selo se 

a suspeita for confirmada.  

4.2.4 Vigilância Sanitária 

No Brasil o sistema nacional de saúde coloca que a competência de proteger e 

defender a saúde, bem como editar normas para tal, cabe às três esferas de poder 

político da federação: União, estados e municípios. A União deve produzir normas 

gerais, que serão suplementadas pelas normas estaduais e complementadas 

pelas municipais (Silva Jr., 1995).  

Cada município é responsável por promover, proteger e defender a segurança 

alimentar, editando normas que adaptem a sua realidade local e garantindo que as 

mesmas sejam implementadas por meio da organização de serviços de vigilância 

sanitária dos alimentos. 

Segundo informações obtidas no site do Centro de vigilância Sanitária do Estado 

de São Paulo, Vigilância Sanitária é o "conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse à saúde”. 

Dentro desta definição, a atividade responsável pela implementação da legislação 

de proteção à saúde, relacionados à segurança do alimento é a vigilância sanitária 

de alimentos. 
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No município de São Paulo, a responsabilidade por esta área é o Departamento 

de Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA, subordinado à Secretaria Municipal 

de Abastecimento – SEMAB. Este departamento responde pelo controle sanitário 

de aproximadamente 50.000 estabelecimentos, onde são preparados e servidos 

alimentos de consumo imediato, além de controlar 3.600 feiras livres(Dallari et all, 

2000). Todas as atividades deste departamento estão centralizadas em uma única 

unidade, localizada na Vila Guilherme, Zona Norte da cidade e de lá saem as 

equipes para fiscalizar os estabelecimentos em toda a cidade. Os agentes 

sanitários devem ter conhecimentos atualizados sobre a legislação e novas 

técnicas de produção, transformação e controle dos alimentos. 

Segundo um trabalho realizado por Dallari et all, 2000, sobre o funcionamento do 

DIMA, foi levantado que o mesmo concentra suas atividades de inspeção nos 

estabelecimentos onde são preparados e servidos alimentos de consumo 

imediato, sobre os quais houve denúncia por parte de consumidores, portanto, não 

há monitoramento regular dos locais de maior risco à saúde pública. Observa-se 

que a grande maioria dos estabelecimentos que comercializam alimentos 

orgânicos não se encaixa no perfil dos estabelecimentos fiscalizados. 

Também no trabalho de Dallari, foi constatado por informações da Assessoria 

técnica do Departamento, que existe uma grande dificuldade em estimar a 

incidência de toxinfecções alimentares, em decorrência da falta de notificações por 

parte dos consumidores, da dificuldade em colher amostra do alimento suspeito e 

de não haver acesso aos diagnósticos médicos dos afetados. 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS SEGMENTOS E PERCEPÇÃO DOS AGENTES 
 
A seguir será realizada uma caracterização dos principais agentes que compõe o 

sistema agroindustrial de orgânicos: consumidores, distribuidores, agroindústria, 

produtores rurais e empresas de insumos. Para compor esta análise, além da 
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revisão bibliográfica foram realizadas entrevistas com produtores de orgânicos,  

distribuidores e agroindústria. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES 
 

5.1.1 Segmento Consumidor 

O crescimento da demanda de orgânicos tem sido estimulada pelo desejo dos 

consumidores de comprar alimentos seguros, sem qualquer tipo de contaminação, 

bem como a preferência crescente por produtos de menor impacto ambiental. O 

mercado mundial tem se beneficiado com a crise de credibilidade do sistema 

agroalimentar europeu que resultou na crise da vaca louca e da dioxina, dentre 

outros problemas. É importante compreender o que está por trás do crescimento 

dessa demanda, porque a preservação desse mercado depende da capacidade 

de atender às exigências do consumidor. 

Pesquisa realizada por BAKER (1998) com consumidores, cujas escolhas 

refletiam preço, nível de defeitos do produto, diferentes níveis de pesticidas 

utilizados (associados ao risco de câncer) e programas de certificação, encontrou 

resultados indicando que consumidores têm um forte desejo de consumir 

alimentos seguros e estão dispostos a pagar um diferencial de preço por isto. 

Embora não se limitasse a produtos orgânicos, o trabalho de Baker confirma a 

preocupação do consumidor com a segurança do alimento. 

Os consumidores têm atitudes positivas frente aos produtos orgânicos, uma vez 

que percebem que são mais saudáveis que os oriundos da agricultura 

convencional (GIL, GRACIA E SANCHEZ, 2000). 

Existem indicações de que o consumidor brasileiro está mais atento à definição do 

seu padrão de alimentação e da qualidade dos alimentos. Em pesquisa realizada 

na feira de produtores orgânicos, promovida pela AAO, foi constatado que o 

consumidor de orgânicos é muito fiel aos produtos, apesar de ser um consumidor 
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recente. Mais de 80% fazem suas compras na feira semanalmente e a maioria 

desses (61%) somente compram produtos convencionais por falta de opção de 

similar orgânico (CERVEIRA E CASTRO, 1999). A cidade de São Paulo é a maior 

consumidora de orgânicos do País.  

Uma das mudanças que tem se verificado no mercado de orgânicos é a exigência 

de outros atributos de qualidade, além da segurança do alimento. Segundo Pedini, 

da Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil (ACOB), anteriormente o café 

orgânico alcançava um alto valor agregado mesmo com uma bebida de qualidade 

mediana, o que não mais ocorre. Se o café não tiver qualidade não alcança 

diferenciais de preço no mercado internacional. Vale ressaltar que 99% da 

produção de café orgânico é exportada (O ESTADO DE SÃO PAULO, 6/06/2001). 

De acordo com DULLEY, SOUZA, NOVOA (2000: 19) “o maior problema do 

mercado de orgânicos não é mais a falta de demanda por produtos, mas sim a 

impossibilidade de ofertar um mix de produto de qualidade, quantidade e 

periodicidade demandada pelos supermercados”. 

Um possível problema para o crescimento do mercado é a possibilidade de 

contaminação microbiológica, pois com a utilização de adubos orgânicos em 

grande escala os alimentos ficam susceptíveis à contaminação, se tais insumos 

não forem convenientemente tratados (REZENDE E FARINA, 2001).  

Bactérias do grupo de coliformes fecais estão presentes freqüentemente em fezes 

de animais, dentre elas as principais são Escherichia coli e Salmonella sp que 

podem provocar surtos de toxinfecção alimentar quando atingem quantidades 

elevadas nos alimentos. A contaminação fecal de hortaliças, principalmente 

daquelas que são ingeridas “in natura”, constitui o fator de maior relevância na 

epidemiologia das enteroparasitoses (SILVA Jr. 1995). 

Em um artigo publicado pela Universidade de Edingurbo, Trewavas, demostrou 

que o fato de agricultores utilizarem esterco animal como fertilizante facilita o 

aparecimento da bactéria E. Coli (GAZETA MERCANTIL, 11/05/01).  Tal 
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contaminação também foi discutida no THE TIMES (02/02/2000) em que afirma 

que os alimentos orgânicos têm alta probabilidade de estarem contaminados com 

coliformes fecais, devido ao uso de fertilizantes naturais.   

SPERS (1998) afirma que o crescimento da procura por produtos seguros 

incentiva o controlo das etapas pelas quais o alimento passa até chegar no 

consumidor final. No caso dos produtos orgânicos, que se caracterizam por serem 

bens de crença10, esta necessidade é ainda maior. 

5.1.2 Segmento Distribuidor 

Os alimentos orgânicos podem ser encontrados em feiras especializadas ou não, 

lojas, supermercados, restaurantes e cadeias de fast food. Cerveira (MEGAAGRO, 

2001) afirma que o desafio neste caso “é manter a certificação dos produtos que 

vão para o prato do consumidor”. 

Nas vendas ao varejo, o alimento orgânico é comercializado embalado, 

justamente para garantir a segregação do produto e a correta informação ao 

consumidor, evitando a possibilidade de ações oportunistas. 

DULLEY, SOUZA, NOVOA (2000) afirmam que a agricultura orgânica apresenta 

problemas como o de oportunismo de alguns produtores, e o comportamento 

inadequado de varejistas que misturam na mesma gôndola produtos não 

certificados com certificados, o que confunde o consumidor. Os preços de varejo 

dos produtos orgânicos apresentam diferenciais muito elevados no Brasil, sendo 

acessíveis somente para classes de maior renda.  

SCHULTZ (2001) argumenta que as feiras se constituem em canais de 

distribuição mais eficientes para os produtos orgânicos porque propicia uma 

melhor de troca de informação e experiência entre produtores e consumidores, 

proporcionando uma nova percepção da produção e comercialização de produtos. 

                                                 
10 Bens de crença são aqueles em que o consumidor não consegue distinguir o atributo desejado 
mesmo após o seu consumo.  
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Além disso, este canal possibilita, em geral, uma melhor remuneração para os 

produtores e menores preços para os consumidores.  

Nos supermercados os produtos orgânicos chegam a ser 300% mais caros que os 

convencionais, enquanto nas feiras essa diferença pode variar entre 50 e 100% 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 19/06/2001). O único problema é que as feiras 

encontram crescente dificuldade para se realizar em grandes centros 

consumidores como a cidade de São Paulo, e já perderam a maior parcela de seu 

mercado para os supermercados, mesmo quando se trata de vegetais e frutas 

frescas. 

Para o ingresso no mercado internacional uma dificuldade apontada pelo agentes 

do negócio é a escala. Por exemplo, para completar um contêiner de café são 

necessárias 250 sacas. Isso significa que são misturados produtos de diferentes 

produtores, que remete ao problema de garantia de autenticidade.11  

5.1.3. Segmento Agroindustrial 
 

Até pouco tempo, a maioria dos alimentos processados comercializados na 

Europa recebiam apenas o primeiro processamento (lavagem e empacotamento), 

mas a demanda por produtos processados tem aumentado muito, em especial 

café, chá e frutas secas (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 1999). 

Dos 350 certificados emitidos pela AAO, somente 12 correspondem a processos 

de beneficiamento. Na França, a Ecocert já autorizou 2,35 mil indústrias a 

processarem alimentos orgânicos. No Brasil, segundo o empresário Thompson da 

Agroindústria Moinho Verde, um dos problemas de quem está no ramo é a falta de 

regularidade e o pequeno volume da oferta, inviabilizando a implantação de 

fábricas exclusivas para orgânicos (Gazeta mercantil, 2 a 8/05/2001).  

Um exemplo de produto orgânico processado é o suco de laranja orgânico. O  

Brasil começou a exportar em 1998 e, na safra 2000/01, o volume  
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comercializado representou US$ 4,5 milhões. No mercado interno, as  

principais cadeias de supermercados estão começando a comercializar suco de  

laranja pronto para beber (GAZETA MERCANTIL, 2/05/2001).  

Começam a surgir também verduras pré-lavadas e saladas prontas orgânicas, 

como da fazenda Santa Onofre, que tem 208 hectares em Morungaba/SP, e 

atende uma demanda de 10 toneladas mês (Globo Rural, junho 2001). 

Outro exemplo é a exportação de carne bovina orgânica. O frigorífico paulista 

Independência, um dos maiores exportadores brasileiros, está comercializando 

este produto e, no primeiro abate, foram produzidas 23 toneladas destinadas ao 

mercado europeu. O grupo Indepedência está propondo parcerias aos pecuaristas 

para que invistam no boi orgânico com a promessa de preço 10 a 12% mais 

elevado que as cotações da arroba de animais convencionais. Segundo o 

Frigorífico, o consumo de carne orgânica vem crescendo 20% ao ano (GAZETA 

MERCANTIL, 07/08/2001). 

5.1.4 Segmento Produtor 
 

Apesar de atrair a atenção de grande produtores, a agricultura orgânica não exclui 

o pequeno produtor e sim o favorece, pelo fato de que essa tecnologia ser menos 

sujeita a substanciais economias de escala, oferecendo uma oportunidade de 

investimento. 

No Brasil, HARKALY (apud CARMO, 1999) estima que os pequenos e médios 

produtores são responsáveis por 10% e 80% da produção de orgânicos, 

respectivamente. 

De acordo com DAROLT (apud REZENDE E FARINA, 2001) um outro fator que 

diferencia a produção orgânica da convencional é a maior utilização de mão-de-

obra, em função do manejo orgânico. O autor argumenta também que não é 

                                                                                                                                                     
11 Os principais produtos orgânicos comercializados pelo varejo encontram-se no anexo 5. 
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correto afirmar que a produção orgânica significa custos mais elevados e queda 

de produtividade. Embora no período de conversão os custos sejam elevados, o 

autor afirma que com o passar dos anos a produção se desenvolve dentro de um 

equilíbrio natural que resulta em redução das perdas e aumento da produtividade. 

Além disso, há economias resultantes do abandono do uso de agrotóxicos e 

adubos solúveis.  

Não se tem informações fidedignas sobre o número total de produtores de 

orgânicos. O Instituto Biodinâmico, maior certificadora brasileira, é responsável por 

uma área de aproximadamente 100.000 mil hectares, constituída por 3 mil 

produtores no Brasil e na América Latina12 .  

Os principais itens certificados pela instituição, reconhecida internacionalmente, 

são cana-de-açúcar, soja, citrus, café, hortícolas, algodão, milho, feijão, fécula de 

mandioca, fibra de trigo, urucum, mel, manga, melão, banana, acerola, cacau, 

guaraná em pó, aveia, castanha de caju, aguardente, barra de cereais, gengibre e, 

recentemente, animais orgânicos.  

A Associação de Agricultura Orgânica, certificadora brasileira, acompanha cerca 

de 500 produtores certificados ou em processo de certificação. A área de 

produção certificada e monitorada é de aproximadamente 30 mil hectares13.   

A questão da conversão é discutida pelo produtor de frutas orgânicas em Valinhos 

-SP, Roncaglia (AGROECOLOGIA, agosto/setembro/2001). Para ele, a etapa 

mais difícil para o produtor é a conversão. O investimento alto aliado à falta de 

difusão de conhecimentos técnicos de agricultura orgânica constituem-se nos 

principais obstáculos. Roncaglia sustenta que a união do setor produtivo é 

fundamental para garantir preço e mercado. 

Para resolver os problemas de escala e logística surgiram as associações, como a 

Horta e Arte que produz 20 toneladas por dia de hortaliças e abastece 100 

                                                 
12 Informação obtida no site  http://www.ibd.com.br/quemsomos..htm  visitado dia 28/02/02 
13 Informação obtida no site http://www.aao.org.br/index2.htm visitado dia 28/02/2002 
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supermercados, sendo que a área média das propriedades é de 3 hectares 

(GLOBO RURAL, junho/2001). 

Em uma pesquisa realizada com produtores rurais orgânicos (GARCIA et all, 

2001), consta que as técnicas de produção sobre agricultura orgânica são 

transmitidas, na maioria dos casos, mediante associações de produtores, vizinhos 

e Organizações Não Governamentais (ONGs). Na mesma pesquisa foi constatado 

que o lucro foi o principal atrativo para a implantação do sistema de produção 

orgânico. 

Em São Paulo cresce o número de grandes produtores, no Paraná ainda prospera 

a agricultura familiar, onde cada produtor tem em média cinco hectares de área. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 19/06/2001). 

 
5.1.5 Segmento Insumos 
 

Diferentemente da agricultura convencional, na agricultura orgânica não há 

pacotes tecnológicos. Cada propriedade tem que ser vista de modo integrado 

dentro de um ecossistema local composto por solo, clima, água e produção animal 

e vegetal, como visto anteriormente.  

Argumenta-se que “culturas mantidas em ambientes diversificados, em boas 

condições físicas, químicas e biológicas de solo e bem adaptadas às condições 

climáticas, apresentam boa resistência ao ataque de pragas (IMENES, 2000). 

Como a pesquisa agropecuária na produção orgânica é ainda incipiente, a 

tecnologia empregada depende da experiência do próprio produtor rural, da sua 

capacidade de observação e dos ensinamentos das certificadoras. Pesquisas de 

rotação de culturas, controle biológico de pragas e doenças, uso de feromônios, 

entre outras deveriam ser implementadas (SOUZA, 1997: 2). Não há zoneamento 

agroecológico de forma a melhor selecionar culturas e criações integradas, 

possibilitando a geração de tecnologias adaptadas às condições edafo-climáticas 
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locais. Pesquisas de validação e divulgação de produtos e procedimentos para 

apoiar a extensão rural também são escassas. Na Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento de São Paulo somente em 1991 foi criada a comissão técnica de 

agricultura ecológica.  

De acordo com os preceitos orgânicos, os insumos destinados à produção 

deveriam, preferencialmente, ser produzidos dentro da propriedade, embora 

possam também ser obtidos de terceiros (semente, inseticidas botânicos, 

fertilizantes alternativos).  

Entre os fatores limitantes para o emprego de insumos produzidos na própria 

propriedade estão a baixa integração entre a produção animal e vegetal. Falta 

informação do que usar e de seus procedimentos (como fazer, como armazenar). 

Um outro fator limitante é a localização da propriedade e a sua área, que pode não 

ser adequada e/ou ter espaço suficiente para alojar animais.  

Quanto aos insumos orgânicos adquiridos de terceiros, até o momento, apenas o 

Instituto Biodinâmico (IBD) certifica-os. O certificado garante a rastreabilidade, 

composição e pureza. Os insumos certificados pelo IBD estão no anexo 4.1. 

 
O IBD também avalia outras empresas que produzem insumos com uso permitido 

segundo as normas internacionais para agricultura orgânica e biodinâmica. 

O mercado de insumos orgânicos é pulverizado, o que possibilita a entrada de 

pequenas empresas. Vale observar que é permitido o uso de certos insumos não 

certificados como orgânicos, quando não há disponibilidade do mesmo. Os 

insumos não certificados pelo IBD, mas permitidos e incluídos em sua listagem do 

IBD estão no anexo 4.2. 

O crescimento da demanda por produtos orgânicos e o ingresso cada vez maior 

de produtores nesse mercado, em geral de grande porte, tem levado ao 

surgimento de um novo padrão de produtor, que trata a agricultura orgânica como 
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a convencional, apenas substituindo o tipo de insumo utilizado, químicos por 

biológicos, o que contradiz os princípios básicos da agricultura orgânica. Esses 

procedimentos têm sido chamados de “convencionalização” da agricultura 

orgânica. 

 
5.2 PERCEPÇÃO DOS AGENTES 
 
Conforme proposto no projeto de pesquisa, além da revisão de literatura, foi 

considerado importante ouvir um conjunto de empresários de diferentes 

segmentos desse sistema-rede para caracterização do ambiente organizacional 

brasileiro. Foram realizadas entrevistas com 5 varejistas, com 8 beneficiadores / 

agroindústrias e com 29 produtores de orgânicos no período de agosto a 

dezembro de 2001. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente e por telefone seguindo o 

roteiro/questionário anexo 7. Procurou-se abordar diferentes tipos de produtores 

quanto ao grau de processamento, desde os dedicados à produção de hortícolas 

para consumo in natura, até os processados, com possibilidade de acesso ao 

mercado internacional, como os produtores de café e açúcar. A escolha do 

produtor entrevistado foi aleatória, a partir de visitas na Feira de produtos 

orgânicos da AAO e no galpão de recebimento de produtos da empresa Horta & 

Arte. Também foram realizadas entrevistas por telefone a partir de cadastros 

fornecidos pelo IBD e Câmara Setorial de Agroecologia. 

 

5.2.1 Segmento Varejista 
 
Foram realizadas entrevistas com 5 distribuidores de produtos orgânicos, a saber: 

Carrefour, Sé Supermercados, Pão-de-Açúcar, Vila Orgânica e Sítio Terra e 

Saúde. A escolha teve como objetivo analisar diferentes características de 

empresas de distribuição de produtos orgânicos: 3 grandes redes de distribuição 

(Carrefour, Sé Supermercados, Pão-de-Açúcar), e 2 pequenos varejistas, 
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exclusivos de orgânicos e que também fazem entrega em domicílio (Vila Orgânica, 

Sítio Terra e Saúde). 

Vale observar que os supermercados não compram os produtos para revendê-los. 

Oferecem o espaço, cujo abastecimento fica sob os cuidados das empresas ou 

associações e só é repassado o quê foi efetivamente vendido ao consumidor, em 

um sistema de consignação.  

A Tabela 3 apresenta as principais características dos distribuidores de produtos 

orgânicos obtidas a partir das entrevistas.  

 

Tabela 3 –  Características dos Distribuidores 
 

QUESTÕES Grandes Redes Pequeno Varejo com entrega 
à Domicílio 

Fornecedores  Verduras e frutas -  
Santo Onofre,  A Boa 
Terra, Horta & Arte, 
Sítio São Francisco 

 Processados – 
Ecolinea, Native, 
Cacique, Callinea, 
Grancafé, Parati, Terra 
Preservada, Bom Dia, 
Maraú. 

 Ovos – Yamaguishi  

 Verduras e frutas - 
APOI, Jatobá, Santo 
Onofre e A Boa Terra 

 Processados – 
Ecolinea, Parati, e Terra 
Preservada. 

Principais produtos 
comercializados 

 Frutas, verduras, 
legumes, açúcar e 
café.  

 Frutas, verduras e 
legumes. 

Como é realizada a 
transação com as 
beneficiadoras? 
Contrato ou 
compromisso? 

 Contratos formais 
padronizados. 

 Contratos informais, as 
negociações são 
realizadas 
semanalmente.  

Quais os 
instrumentos de 
monitoramento? 

 Agrônomo do próprio 
supermercado para 
fazer a inspeção e/ou 

 Exigência do selo (IBD 
ou AAO). 

 Exigência do selo.  

Tempo no ramo  Mais de 5 anos   10 anos 
 cerca de 6 meses 

Já houve casos de  Irregularidade da  Irregularidade da oferta 
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problemas com 
fornecedores? 

oferta 

 

É interessante observar que no mercado internacional, principalmente na Europa e 

EUA, já existem redes exclusivas de distribuição de produtos orgânicos.  

Nas entrevistas uma das principais dificuldades encontradas foi a de obter 

informações sobre o tamanho do mercado. Apenas uma grande rede informou que 

negocia 3 toneladas / dia e para outra a quantidade equivale a 1 % do volume 

comercializado. No pequeno varejo não há, em geral, uma sistemática de controle 

do volume total comercializado em tonelada, embora se conheça o volume por 

categoria de produto (pés de folhosas, caixas de frutas, etc). Em uma das 

empresas foi informado a comercialização de 50 toneladas por semana.  

Com relação ao número de anos que as empresas atuam no mercado de 

orgânicos, observa-se que as grandes redes trabalham com orgânicos há mais de 

5 anos. Com o crescimento da atratividade desse mercado, estão surgindo várias 

empresas menores, que estão se especializando na entrega em domicílio via 

internet. A estratégia principal dessas empresas é a facilidade para o consumidor 

de ter sua compra sem sair de casa e de preços menores que os das grandes 

redes. Por isso é que se observa a atuação de empresas que estão no mercado 

há mais de 10 anos e empresas que surgiram há menos de 6 meses.  

Para os supermercados, um importante fator de desenvolvimento do mercado de 

orgânicos é o aperfeiçoamento da tecnologia de produção. Há alguns anos, o 

orgânico era conhecido como um produto de aparência e tamanho inferior ao 

convencional, sem padronização. Com a experiência e o desenvolvimento da 

tecnologia de produção, pelos próprios produtores e/ou associações, atualmente 

podem ser encontrados produtos de aspecto e tamanho similar ao convencional.  

O principal problema detectado pelas redes de distribuição com relação aos 

fornecedores é a regularidade de abastecimento, tanto para os grandes como para 

os pequenos. As frutas são as que apresentam maior problema de irregularidade 
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de oferta e por esse motivo é o grupo de produtos que ainda está aquém da 

demanda.  

O preço no varejo dos produtos orgânicos é considerado muito alto com relação 

ao cobrado pelo convencional, apesar de existir excesso de oferta, principalmente 

no caso das hortaliças. Segundo alguns entrevistados, a irregularidade é o 

principal fator que determina isto. De acordo com a estratégia dos supermercados, 

não se pode deixar gôndola vazia. Dessa forma, se houver falta do produto, o 

preço deverá ser tal que não permita o esgotamento da quantidade ofertada. No 

caso de excesso de oferta, os preços podem se aproximar ao do produto 

convencional ou mesmo ser menor que este. Vale observar que a demanda de 

alguns produtos orgânicos é bastante influenciada pelo preço do produto similar 

convencional e pela renda da população. Os produtos que não são 

tradicionalmente considerados pelos consumidores mais contaminados com 

agrotóxicos são os mais sensíveis ao preço do convencional, por exemplo, alface.  

Uma outra versão dos preços altos dos orgânicos nos supermercados é a forma 

de comercialização desse produto. Os orgânicos são vendidos, de uma forma 

geral, em consignação, ou seja, o que não for consumido é descontado da renda 

do produtor. Como o produto é perecível não há devolução. Dessa forma, os 

preços não refletiriam a real oferta e demanda do produto.  Como o produtor não 

tem condições de fazer o controle, temos o que se denomina de moral hazard.14   

As duas versões para o mesmo problema, na verdade, demonstram estar havendo 

assimetria de informação entre os agentes, o que acaba prejudicando os 

produtores e consumidores. Há um claro problema de coordenação que não está 

sendo resolvido pelo sistema de preços. 

Um outro problema assinalado pelos distribuidores é a falta de conhecimento do 

consumidor do que seja produto orgânico. Segundo os entrevistados é comum os 

consumidores confundirem produtos orgânicos com hidropônicos.  

                                                 
14 Moral Hazard ” refere-se a uma situação na qual uma das partes não tem condições de observar 
as ações da outra” (Varian, 1996: 634).  
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Os consumidores mais sensíveis aos atributos presentes nos produtos orgânicos 

são os que têm mais informação e maior renda. Em virtude disso, as lojas 

localizadas em bairros de renda mais alta são as que apresentam maior mix de 

produtos orgânicos. Nas lojas localizadas nos bairros de baixa renda, como a 

principal variável de definição da compra é o preço baixo, praticamente não há 

oferta de orgânicos. 

 
5.2.2 Segmento Beneficiador 

 

As informações a seguir foram obtidas por meio de entrevistas diretas e indiretas 

com beneficiadores de produtos orgânicos a saber: Horta & Arte, A Boa Terra, 

Agropar Alimentos, Cio da Terra Indústria e Comércio, Santo Onofre, Fazenda 

Tamanduá, Univalem e Usina São Francisco.15

A Tabela 4 apresenta as principais características dos beneficiadores de produtos 

orgânicos obtidas a partir dos roteiros de entrevistas.  

 
Tabela 4 –  Características dos Beneficiadores 
 
QUESTÕES Minimamente processado Industrializado 

Principais produtos 
comercializados 

 Mel 
 Frutas, Legumes, 

Verduras 
 Saladas prontas e 

higienizadas.   

 Geléias, polpas e 
suco de frutas, frutas 
desidratadas, balas. 

 Queijo. 
  Arroz (integral, 

parabolizado, polido e 
japonês) 

  Açúcar.  
Quantidade  20 ton / dia de verduras 

 6 ton / dia de verduras  
 30 ton / ano de 

arroz  
 200 mil ton de 

cana-de-açúcar 
 35 ton de queijo / 

ano 
                                                 
15 As entrevistas indiretas foram obtidas no site www.planetaorganico.com.br e no Seminário 
Franco-Brasileiro “Desafios da Cadeia Orgânica Brasileira e Competitividade para Exportação”, 
realizado em São Paulo em 29 de novembro de 2001.  
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 250 ton de manga 
/ano 

Certificadora*  AAO  
 IBD  
 BCS  
 Licenciada pelo 

Greenpeace  (para ser 
licenciado pelo Greenpeace 
tem que ser certificado) 
 

 AAO 
 IBD  
 BCS  

Como é realizada a transação 
com os produtores? Contrato 
ou compromisso? 

 Contrato de 
exclusividade com os 
associados.  

 Contrato verbal 

 Contrato de 
compromisso  

Quais os instrumentos de 
monitoramento? 

 Equipe de agrônomos. 
Padrões definidos de volume e 
aparência 

 Monitoramento do 
produto no recebimento. 

 Exigência de 
certificação AAO ou IBD 

 Exigência do selo 
de certificadora 
credenciada 
internacionalmente 

Antes da venda, quais os 
tratamentos realizados no 
produto? 

 Padronização, 
embalagem, seleção e 
lavagem  

 Higienização 

 

Tempo no ramo  De 7 a 15 anos  5 a 7 anos 
Como a certificadora realiza o 
monitoramento? 

 Verificam a 
contabilidade, notas de 
entrada e saída e capacidade 
de rastreabilidade 

 Visitas periódicas 

 Inspeção anual 

Já houve casos de problemas 
com produtores? 

 Já houve vários casos 
com agrotóxicos. Todos foram 
expulsos e não podem voltar. 

 Não houve 

É fornecido apoio técnico ou 
financeiro? 

 Assistência técnica é 
cobrada 

 Em um dos casos 
também é oferecido 
financiamento para a compra 
de insumos 

 

Canais de distribuição? 
Exportação? 

 Supermercados 
 Entregas a domicílio 
 Restaurantes 

 Supermercados, 
lojas especializadas, 
feiras nacionais, 
internacionais, 
distribuidoras. 

 Exportação para 
EUA e Japão 
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* Admite múltipla escolha.  
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A Horta & Arte possui mais de 130 associados (fornecedores), com os quais exige 

contrato de exclusividade. Também há um compromisso de que só há aquisição 

de não associados se houver falta de produtos. A produção é planejada com cada 

associado para evitar excesso de oferta. O produtor tem uma cota a cumprir. No 

caso de excesso de oferta no mercado o produtor assume a sobra. O preço é 

definido em Assembléia, muda duas vezes por ano, na safra e entressafra. 

Na Santo Onofre, o número de fornecedores é bem menor que o da Horta & Arte, 

ficando na casa de 12. No caso de excesso de oferta a empresa assume a perda 

da quantidade planejada.  

O instrumento de monitoramento utilizado pela Horta & Arte é sua equipe de 

agrônomos. Para eles é fundamental a rastreabilidade, para detectar e sanar 

facilmente possíveis problemas encontrados no produto,  seja no recebimento, ou 

no canal de distribuição. Exige-se o cumprimento dos padrões definidos de volume 

e aparência. Todos os produtores devem ser certificados ou pela AAO ou pelo 

IBD. 

Na percepção da Santo Onofre o mercado de saladas prontas e higienizadas deve 

ter um grande desenvolvimento nos próximos anos, já que o consumidor atual 

busca praticidade. Entretanto, assinala que há uma certa sazonalidade, 

particularmente no mercado paulista em que o consumidor faz restrição do 

consumo de verduras no inverno.  

A exportação é, também, um mercado potencial das empresas de frutas, legumes 

e verduras. Além da certificação, que precisa ser reconhecida pelo mercado alvo e 

nem sempre é o mesmo em diversos países consumidores, há a questão do 

volume exigido. Só de amostra foi requisitado pelo mercado europeu para a Santo 

Onofre, três containers  de saladas. 
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Com relação à produção de açúcar a exportação está se consolidando a cada 

ano. Em 1999 a Univalem exportou 4,5 mil toneladas para a Europa e em 2000 o 

volume foi de 9,2 mil toneladas.   

 
5.2.3 Segmento Produtor 

De uma forma geral, os produtores alegam que um dos maiores problemas da 

produção brasileira é o seu foco na tecnologia importada dos países 

desenvolvidos. Devido ao clima tropical é necessário que o solo seja protegido da 

ação direta dos raios solares, ao contrário do solo dos países do hemisfério norte 

em que é necessário revolver a terra para aquecê-la do longo período de inverno. 

Para produzir orgânicos é preciso atender às necessidades ambientais do local, 

buscando equilíbrio. A falta de pesquisa e tecnologia para produção de orgânicos 

é, dessa forma, um dos desafios dos produtores que dependem basicamente das 

experiências adquiridas por eles próprios e de outros produtores. 

No que diz respeito à utilização de insumos, os produtores certificados pelo IBD 

indicaram que há uma grande dificuldade de oferta dos mesmos. O IBD exige que 

os insumos utilizados na produção sejam certificados e quando há dificuldade para 

a sua obtenção há uma série de normas que devem ser obedecidas. Já os 

produtores certificados pela AAO não apontaram problemas na aquisição destes, 

já que esta certificadora apenas recomenda a compra de insumos certificados. 

Nos grandes empreendimentos, se a questão de obtenção de insumos se torna 

mais complexa diante do volume requerido, a capacidade financeira desses 

produtores pode viabilizar estratégias que seriam inviáveis para os pequenos 

produtores. O controle de pragas, por exemplo, da empresa Univalem, que produz 

cerca de 1,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar convencional e 200 mil 

toneladas de orgânico, é realizada por meio de organismos produzidos em 

laboratórios próprios em convênio com a Universidade Federal de São Carlos. A 
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principal técnica é a utilização de predadores naturais.16 No que se refere à 

fertirrigação, a empresa tem uma parceria com a Ajinomoto, em que o xarope de 

cana vai para Ajinomoto, por meio da tubulação entre os dois empreendimentos e 

o resíduo de ajifer vai para compostagem, o composto ajifer e a vinhaça voltam 

para a lavoura. O bagaço da cana segue para o confinamento do gado e o esterco 

volta para a compostagem. Vale observar que este arranjo só é possível graças à 

especificidade locacional das duas empresas que estão próximas.  

Embora a produção de produtos orgânicos apresente um grande avanço com 

relação à agricultura convencional, no tocante ao planejamento conjunto entre 

compradores e fornecedores da produção, a sobra de produto no campo ainda é 

uma realidade. Este é o fator mais citado entre os problemas da produção. 

Um outro problema assinalado pelos produtores é o alto custo das visitas pelos 

técnicos do IBD, motivo pelo qual haveria um baixo número de produtores 

certificados. Esta situação resultaria em um ciclo vicioso, em que o baixo número 

de produtores certificados implica em altos custos de certificação. Como o IBD é a 

única organização brasileira reconhecida internacionalmente, o pequeno número 

de produtores certificados resulta em baixo acesso ao mercado internacional, uma 

vez que a regularidade de fornecimento e quantidade é um dos requisitos básicos. 

Consequentemente, a fraca inserção nos mercados e um número pequeno de 

produtores a serem certificados resultam em elevados custos de assistência.   

A questão do prêmio de preço também foi citada. Mas no caso da pecuária de 

corte orgânica, que alcança de 10 a 12% de preço extra, essa margem não é 

considerada suficiente para manter a atividade. 

No caso do crédito, em 1999 foi criada uma linha especial do Banco do Brasil para 

produtores orgânicos já certificados pelo IBD ou pela AAO. Entretanto, no Estado 

de São Paulo, o mesmo encontra-se altamente concentrado.  Em 2000, 92% do 

crédito concedido contemplou dezesseis contratos em cinco municípios, enquanto 

                                                 
16 O laboratório da Univalem produz mensalmente 8 milhões de vespas para combater a broca da 
cana-de-açúcar (planetaorganico.com.br/univalem2.htm<< disponível 11/12/2001>>). 
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em 2001 93% do volume liberado destinou-se a quatro contratos em um único 

município.  

Ao contrário do que se observa em vários países da Europa que contam com 

suporte financeiro para a conversão da agricultura convencional para a orgânica, 

no Brasil não existe nenhuma linha específica de crédito formal para isso.17

 

A consolidação das respostas dos questionários dos produtores encontra-se na 

tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Caracterização dos produtores orgânicos entrevistados  
 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Produtos   Hortícolas:  abobrinha, alho, manjericão, hortelã, alface, espinafre, 
tomate, batata, acelga, pepino, erva-doce, brócolis, cheiro-verde, 
repolho, cebolinha, rúcula, coentro, escarola, cenoura, tomate, couve-
flor, chuchu, mandioca, couve, alho porro,  salsinha e quiabo, entre 
outros. 

 Frutas: morango, melão, manga. 

 Cultura perene: café, laranja. 

 Origem animal: leite, leite de cabra, queijos e mel. 

 Outros: ervas medicinais. Cana-de-açúcar, milho, óleo de girassol, 
mudas frutíferas e ornamentais, erva mate. 

Localização   No Estado de São Paulo: Ibiúna, São Roque, Vargem Grande 
Paulista, Mairinque, Tietê, Araraquara, Mococa, São Paulo, Limeira, 
Santa Mariana, Itupeva, Botucatu e Mariporã. 

 Fora do Estado de São Paulo: Distrito Federal, Uberaba, Ceará e 
Paraná. 

Área   Culturas temporárias: 2 a 10 hectares* 

 Fora do Estado de São Paulo: Distrito Federal, Uberaba, Ceará e 
Paraná. 

                                                 
17 Maiores informações no Anexo 8. 
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Tempo que produz Até 2 anos (13,79%)  

De  2 a 3 anos (27,59%) 

De  3 a 5 anos (20,69%) 

 Mais de 5 anos  (37,93%) 
Motivo de produzir 
orgânico*   Preço e mercado promissor (48,28%) 

Filosofia:  
 Preservação da natureza e sustentabilidade (17,24%)  

 Parar com o uso de veneno  (13,79%)  

 Melhora a qualidade do alimento / saúde (6,9%)  

 Consciência ambiental  (6,9%) 

 Filosofia de vida (10,34%)  

 Aspecto social resgatando a utilização de mão-de-obra familiar 
(3,45%) 

 Convicção de que no futuro toda a agricultura será orgânica (3,45%) 

Outros: 
 Atender a demanda (6,9%)    

 Incentivo dado por parente (3,45%)  

 Reduzir dívida com uso de insumos convencionais (3,45%) 

 Vontade de mudar (3,45%) 

 Eficácia de controle de pragas e doenças pelas técnicas 
“orgânicas” (3,45%) 

* Admite múltipla escolha. 
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Tabela 6 – Estratégias dos produtores orgânicos  
 
Certificadora *    AAO (55,17%) 

 IBD (51,72%)  

Financiamento   Sim, Banco Brasil – Linha de crédito especial para produtores de 
orgânicos (10,34%) 

 Sim, Banco do Brasil  – investimento  (6,9%) 

 Não  (82,76%) 

Consulta publicações 
técnicas?  

 Sim (48,28%) 

 Livros, revista Agroecologia, Jornal da AAO   

 Não (41,38%) 

Há troca de 
experiência com 
outros produtores 

 Sim  (86,21%)  

 Reuniões de produtores e visitas a outras propriedades 

 Palestras 

 Pouca  (3,45%) 

 Não (10,34%)  

Adquire insumos fora 
da fazenda  

 Não (13,79%) 

 Sim (82,76%)  

 Principalmente composto e semente 

Pretende continuar a 
produzir orgânicos 

Não: “devido a dívidas” (3,45%) 

 Sim  (96,55%)  
* Admite múltipla escolha. 
 
Tabela 7 -  Relações produtores e compradores  
Canais de 
Distribuição*  

 Beneficiadoras (72,41%) 

 Horta & Arte, Sítio São Francisco, Sítio A Boa Terra, Korin, 
Laboratório de Homeopatia, Terra Preservada, Compradores 
internacionais.  

 Feira  (10,34%) 

 Direto ao consumidor (13,79%) 

 Entrega em Domicílio (10,34%)  

 Exportação (13,79%) 

 Distribuidoras (10,34%) 
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Contratos formais 
e/ou informais com os 
compradores*   

 Sim, informais (compromisso) (58,62%) 

 Sim, formais (31,03%)  

 Não (13,79%)  

Na existência de 
contratos e/ou 
compromisso, o que é 
definido?   

 Preço referência e Quantidade (88%)1  

 Há um preço referência, que é negociado no momento da safra 
(52%%)  

 O preço é fixado com compradores internacionais (12%)  

 A Quantidade negociada depende do quanto a beneficiadora 
consegue vender, o resto fica com o produtor (4%) 

Quem decide o que 
plantar ? 

 Decisão própria (44,83%) 

 “de acordo com a demanda do mercado” 

 Junto com o beneficiador / processador (51,72%)  

 Horta & Arte / Sítio São Francisco / Sítio A Boa Terra (hortícolas)  

Como os problemas 
são solucionados ? 

 Agrônomos da distribuidora (41,38%) 

 Experiência pessoal (37,93%)  

 Técnicos contratados (3,45%) 

 Com as pessoas que trabalham no local (3,45%) 

 Nunca teve problemas (3,45%) 
• Admite múltipla escolha.  

• 1 apenas 14 indicaram quais as regras do contrato. 

 
Tabela 8 – Principais problemas apontados pelos produtores de orgânicos  
Problemas com 
beneficiadoras  

 Não (72,41%) 

 Sim (27,59%) 

 Erro de planejamento da beneficiadora, como excesso de oferta 
(esporádico).  

 Beneficiadora não compra tudo quando há excesso de oferta. 

 Beneficiadora não compra a quantidade combinada 

 Devolução de mercadoria: a beneficiadora julgou que o produto 
tinha má qualidade. 

Problemas com 
certificadoras 

 Não (96,55%) 

 Sim (3,45%) “ Certificadora é lenta “, “Alto custo das visitas” 
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Maior problema em se 
produzir orgânicos* 

 Não tem problema (6,9%)  

 Problemas: 

 Sobra de produção no campo (20,69%) 

 Falta de conhecimento técnico e pesquisa sobre o assunto (6,9%)  

 Controle de formigas (3,45%) 

 Pouco conhecimento do mercado pelos consumidores, principalmente 
no interior do estado (10,34%)  

 Conseguir sementes: são caras e têm poucos fornecedores (6,9%)  

 Falta de recursos humanos ou mão-de-obra capacitada  (3,45%) 

 Relação comercial com o supermercado (6,9%)   

 Maior custo com mão-de-obra (6,9%)  

 Deficiência de água não contaminada (6,9%) 

 Mercado interno pequeno (3,45%)  

 Controle de pragas (6,9%)  

 Período de conversão (3,45%) 

 Dificuldade de conseguir financiamento nos bancos oficiais (3,45%) 

 No Brasil não há muita cultura de comprar queijos sofisticados, quem 
compra prefere os importados (3,45%) 

 Os inspetores não deixam desmatar muito (3,45%) 

 Aumento da concorrência tem reduzido o preço pago ao produtor 
(3,45%) 

* Admite múltipla escolha. 

6. RESULTADO DO WORKSHOP 

Com o objetivo de levantar os principais problemas e ações necessárias para o 

desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado de São Paulo foi realizado um 

workshop com os principais agentes do sistema. Estiveram presentes 89  

pessoas, a lista de presença encontra-se no anexo 3.  

Na parte da manhã, após a abertura oficial do evento, foram realizadas três 

palestras. O programa do evento encontra-se no quadro 3 abaixo: 
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Quadro 3 
 

 
DINÂMICA DE TRABALHO - Workshop 
 
Manhã 

9:30 - Apresentação: 
• Objetivo da Pesquisa 
• Metodologia 
• Dinâmica de trabalho 

9:50 - Ambiente Institucional e Organizacional 
10:05 – Percepção dos agentes    
10:25 - Orientação para o trabalho em grupo 
10:35 - Coffee Break 
10:50 - Trabalho em Grupo 

Tarde 
14:30 - Plenária 
16:30 - Encerramento 

 
 

A primeira palestra com a Professora Elizabeth Farina teve como objetivo 

apresentar o enfoque teórico PENSA para a análise dos sistemas agroindustriais, 

conforme discutido em Notas Metodológicas. A seguir, a Professora Sylvia Saes, 

fez um breve apanhado das principais conclusões e pontos críticos das análises 

dos ambientes institucionais brasileiro e internacional. A mestranda Christiane 

Leles apresentou os principais resultados das entrevistas. 

Ainda na parte da manhã, os participantes discutiram em grupo as questões 

propostas pelo PENSA (ver documento provocativo no anexo 7). Procurou-se no 

primeiro momento elencar as ações e os agentes (empresas privadas, 

associações e Estado) que deveriam adotá-las para o desenvolvimento desse 

agronegócio, e, no segundo momento, apontar quais os principais produtos que 

apresentam maiores desafios e oportunidades para serem objeto de estudo na 

segunda etapa do projeto SEBRAE-PENSA. 

Na parte da tarde em plenária foram discutidas tais proposições. Os resultados do 

workshop são apresentados a seguir.  
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6.1  Resultados da Plenária 

A questão proposta pelo PENSA para discussão foi:  

“O mercado em crescimento atrai investidores que não estão 

comprometidos com a filosofia da produção orgânica. A pesquisa identificou 

também problemas devido a regras de certificação e de garantia sanitária. 

Diante dessas constatações, quais as ações que poderiam ser adotadas e 

por quais agentes (Estado, Associações e Empresas)?”.  

O primeiro ponto levantado foi o da necessidade de uma política de educação e 
de divulgação sobre a agricultura orgânica, já que foi consenso geral que falta 

informação em todos os elos da cadeia. 

Surgiu a idéia de se elaborar uma cartilha para a divulgação da agricultura 
orgânica. Para os produtores, o problema não é o de definir o conteúdo da 

cartilha, mas cobrir os custos, assim foi sugerido que alguma organização, como o 

Sebrae, auxiliasse neste projeto. Segundo o Sebrae, esta idéia já existia na 

organização, no entanto, a dificuldade encontrada foi qual definição de orgânicos 

usar, já que cada certificadora tem normas próprias de produção. 

O Pensa sugere que se adote uma definição genérica no espírito da IFOAM ou da 

Instrução Normativa nº6/02 que compreenda as exigências mínimas que todas as 

certificadoras devem obedecer.  

O varejo também apareceu como um ator importante para a divulgação e 

esclarecimento, já que é o elo da cadeia mais próximo do consumidor. No entanto, 

um representante do segmento varejista, considerou que não é responsabilidade 

do varejo esclarecer a população, mas sim divulgar o produto, o que já é feito.  

De modo geral, todos os participantes concordaram que há uma necessidade de 

se implantar um trabalho educativo, para mostrar a importância da agricultura 

orgânica como sustentável. Há, entretanto, a necessidade de unificar a linguagem. 
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Como este é um projeto de longo prazo, cujo resultado é um bem público, definiu-

se que deveria ser uma parceria entre o setor público e privado.  

Um segundo ponto apresentado foi a necessidade de geração de estatísticas 
confiáveis sobre o setor. Esta ação poderia ser implementada pelo IBGE ou 

pelas secretarias estaduais de agricultura sob coordenação do Ministério. De 

acordo com um dos participantes, no Brasil o consumidor precisar ser informado 

sobre os orgânicos, pois o mercado foi construído a partir do produtor, enquanto 

na Europa a iniciativa veio dos consumidores.  

O terceiro ponto levantado foi a necessidade de obtenção de crédito 
compatível com a atividade. O Banco do Brasil desenvolveu uma linha de crédito 

especial, mas como já discutido anteriormente não está acessível para maior parte 

dos produtores. Além da dificuldade comum a outros produtores rurais que não 

possuem garantias reais, há falta de informação para os próprios técnicos do 

Banco com relação à agricultura orgânica e aos tipos de insumos que ela requer. 

Como exemplo, foi citado que muitas vezes há dificuldade em aceitar os preços 

dos insumos certificados (sementes etc.) que são maiores que os da agricultura 

convencional. Outros técnicos do Banco não entendem porque não há uma lista 

de defensivos agrícolas. Essa falta de informações sobre o setor é um grande 

obstáculo para a liberação do crédito, o que remete à outra questão levantada, a 

da falta de estatísticas confiáveis sobre o mercado de orgânicos. 

De qualquer forma ficou claro que os produtores que estão ligados a uma 

beneficiadora / distribuidora, ou seja, que tem garantia de compra de seu produto 

conseguem com mais facilidade obter crédito oficial.  Vale observar, entretanto, 

que este problema não é específico à produção orgânica.  Os produtores 

convencionais também enfrentam esse tipo de problema.  

Além disso, o quarto ponto sugerido pelos participantes foi necessidade de 
políticas públicas voltadas ao setor para conversão (convencional para 
orgânico), no qual o Sebrae poderia ter um papel de destaque. Isto se justifica, 



  
 
 
 

 78

pois o aporte de recursos na agricultura orgânica teria reflexos na qualidade do 

alimento, na área social e no meio ambiente. 

Esta especificidade da agricultura orgânica aumenta o risco, pois, nesta fase, o 

produtor está perdendo renda presente e espera um aumento de renda futura. Isto 

é, certamente, outra barreira à entrada para novos produtores.  

No seminário foi sugerido que outras fontes de financiamento deveriam ser 

buscadas, já que como se sabe o problema de falta de recursos oficiais não é 

restrito à agricultura orgânica. Poderia ser buscado recursos com fundos 

internacionais, isto é, de créditos alternativos. Também se comentou que poderia 

ser criado um fundo a partir de recursos obtidos pelo prêmio de preço pago aos 

produtos orgânicos. Neste caso a dificuldade é de identificar as margens e quem 

seria o agente a ser financiado: o produtor, o beneficiador ou o distribuidor. Além 

da obtenção do crédito, também é preciso preparar o produtor para o uso correto 

dos recursos. 

O quinto ponto foi a sugestão de um projeto para quantificar as externalidades 
positivas da agricultura orgânica vis-à-vis as externalidades negativas da 

agricultura convencional. Muitos recursos são gastos para combater a erosão dos 

solos, despoluir rios e represas, saúde da população etc. O Estado, em geral, age 

sobre o efeito não sobre a causa. O setor alega que a agricultura orgânica por ser 

baseada em práticas agrícolas que levam à sustentabilidade, no longo prazo 

torna-se menos custosa para o Estado que a convencional. O projeto para 

quantificar as externalidades poderia ser viabilizado pelo SEBRAE e contar com 

apoio da Fapesp, do Banco Mundial ou outros organismo de fomento. A 

verificação do resultado positivo da agricultura orgânica poderia resultar em 

medidas de política tributária, ou seja, a redução de impostos para essa atividade.  

O sexto ponto levantado foi em relação à necessidade de fortalecer o ambiente 
institucional. A Instrução Normativa nº 6/02 é um instrumento jurídico muito fraco 

e a tramitação do Projeto de Lei 659/99 tem sido bastante lenta. 
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A questão da correspondência com as normais internacionais (harmonização das 

regras) é importante, porque há interesse no mercado externo e a maior parte da 

produção brasileira de orgânicos é exportada. De acordo com o representante do 

Ministério da Agricultura, que também faz parte do Colegiado Estadual e Nacional, 

há uma preocupação de se seguir o Codex Alimentarius para definir as regras que 

os Colegiados vão adotar para acreditar as certificadoras. Alguns participantes 

criticaram a questão de se seguir o padrão IFOAM, por conta das diferenças das 

condições climáticas e econômicas do Brasil com relação à Europa e aos Estados 

Unidos. No entanto, alguns participantes lembraram que podemos nos isolar do 

mercado. Mesmo porque a maior parte da produção brasileira de orgânico é 

exportada. Além disso, é importante ressaltar que a IFOAM define apenas padrões 

gerais para a  agricultura orgânica, isto é, não detalha as técnicas agronômicas 

que devem ser utilizadas. O objetivo da IFOAM é definir regras que países com 

diferentes características consigam adotar e adaptar para suas condições edafo-

climáticas. Foi lembrado também que o ISO/65 diz respeito apenas a normas de 

gestão de certificadores e não a questões técnicas da produção, diferente da 

IFOAM.  

Foram detectados três problemas relacionados aos Órgãos Colegiados: 1) não 

tem um sistema de monitoramento pró-ativo, só funciona por meio de denúncias; 

2) falta de representatividade dos agentes do setor como componentes do 

Conselho; 3) necessidade operacionalização. Comentou-se a necessidade de 

criação de um fundo para contratações para execução de tarefas que os membros 

do Colegiado não estão aptos a realizar. 

Foi colocado também que, além de credenciar as certificadoras, o colegiado 

também deve ser responsável pela articulação com instituições como o INMETRO 

e Vigilância Sanitária, entre outras. 

O sétimo ponto é relacionado com a identificação de oportunistas, pois os 

mesmos podem estar em qualquer elo do processo (produção / certificação / 
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beneficiamento / distribuição). O consumidor não tem como identificá-los. Alguns 

participantes consideraram importante o fortalecimento da agricultura local, com 

vendas diretas ao consumidor por meio de feiras. A rede horizontal levaria a um 

maior monitoramento reduzindo ações oportunistas. Foi proposto que todas as 

certificadoras fossem certificadas pela IFOAM para harmonização das regras. O 

grande problema é o custo. Cogitou-se em criar uma organização guarda-chuva 

nacional nos moldes da IFOAM.  

Por fim, foi discutida, a importância de investimentos em pesquisa básica e 
avançada. Como se discutiu anteriormente um dos gargalos do desenvolvimento 

da agricultura orgânica é a pequena sensibilidade dos institutos de pesquisa para 

esse mercado. Haveria a necessidade de criação de mecanismos de geração e 

transferência de conhecimentos das Universidades e Institutos de Pesquisas. 

6.2 Produtos a serem estudados 

Como parte da atividade para a discussão nos grupos estava a escolha de três 

produtos que devem ser estudados na segunda etapa desta pesquisa. A lista total 

dos produtos votados está no anexo 6.  

Tabela 9 Produtos selecionados de acordo com  

PRODUTOS PROBLEMAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Fruticultura Perecibilidade 

Sensibilidade a 
pragas e doenças 
Excesso de 
agrotoxicos 

Legislação 3 a 
4 anos para 
conversão 
Não tem mercado 
interno 

Alto valor no mercado 
4 anos para conversão 
(cria barreiras à 
entrada) 
 

Café  Falta de matéria- 
prima 
Disponibilidade de 
oferta 

Monopólio de 
certificação do IBD 
para exportação 
para Europa  
Alto custo 

Grande demanda 

Laticínios Falta de matéria – 
prima 
legislação (SIF) 
baixa demanda 
dificuldade de 

Legislação 
Dificuldade de 
medicação 
alternativa 

Envolve pequenos 
produtores 
Grande demanda 
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obtenção de ração 
orgânica e de 
manejo 
Falta padrão 
 

 

 

Como foi colocado no projeto referente à primeira etapa desta pesquisa, a 

segunda fase deverá contemplar uma análise aprofundada dos sistemas 

selecionados na primeira. A escolha dos sistemas a serem detalhados na segunda 

fase adotam como critérios os seguintes grupos de produtos: 

a) produto comercializado ”in natura” – Fruticultura tropical, a ser definida pelo 

Sebrae.  

b) produtos industrializados e comercializados no mercado interno - Laticínios 

c) produtos comercializados no mercado externo - café 

Tais critérios pretendem contemplar diversos níveis de exigência de 

monitoramento e de capacidade organizacional e gerencial dos produtores do 

Estado de São Paulo 

6.3 Avaliação do workshop 

Para captar a opinião dos participantes em relação ao workshop, foi solicitado aos 

presentes que preenchessem a ficha de avaliação, no anexo 2, cujos resultados e 

comentários na íntegra estão no anexo 1. 

A consolidação dos resultados pode ser observada no quadro abaixo. 

Quadro 4 Consolidação das avaliações referentes ao Workshop 

Indicadores Média Desvio padrão N Moda

Habilidade de exposição  3,9 0,56 46 4 

Capacidade de provocar discussão 4,1 0,94 46 5 
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Quantidade de informações relevantes 3,5 0,57 45 3 

Dinâmica de grupo 3,7 0,67 41 3 e 4

Resultados obtidos 3,4 0,31 45 3 

Avaliação geral do workshop 3,5 0,34 27 3 

As alternativas a serem marcadas eram: 

1= Ruim    2= Regular   3 =  Bom     4 = Muito Bom 5 = excelente 

 

Como pode ser observado, a média em todos os indicadores ficou acima de 3, ou 

seja, considerado bom. Sendo que o indicador “Capacidade de provocar 

discussão” obteve nota acima de 4, relativo a muito bom.  

Segue, alguns comentários sobre a avaliação:  

1. As discussões revelaram um grande interesse do público envolvido com 

orgânicos, fato que denota um mercado incipiente e conhecimento ainda não 

consolidado;  

2. O público colaborou com a discussão;  

3. Atividades poderiam ter sido beneficiadas por um maior numero de produtores 

e representantes do setor. Acredita-se que a data marcada para o evento 

(período de férias) foi um fator que contribuiu para isso. Além disso, houve 

falha no encaminhamento do convite a pessoas indicadas;  

4. A interrupção para almoço foi muito longa, o que poderia ser evitado caso 

tivesse sido programado um local comum, até para que as pessoas 

continuassem conversando.  
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7. CONCLUSÃO DO PENSA 
 
O mercado de orgânicos é promissor e mostra tendência de crescimento tanto 

externo quanto interno. As principais ameaças, contudo, vêm embutidas no próprio 

sucesso: oportunidade de lucros atrai “oportunistas” e a ampliação da quantidade 

e área geográfica reduz a eficiência de mecanismos informais de controle. Por 

esse motivo, regras bem definidas e efetivas de credenciamento e certificação são 

fundamentais nesse negócio. 

No workshop ficou claro a necessidade de fortalecimento do ambiente institucional 

que atualmente é baseado em uma instrução normativa, instrumento juridicamente 

fraco. O Órgão Colegiado, encarregado da fiscalização, não está devidamente 

constituído e faltam recursos financeiros e humanos para implementar suas 

atribuições. Até o momento só é capaz de agir por denúncia. Como as 

características dos produtos orgânicos são intrínsecas, dificilmente observáveis, 

são muito mais susceptíveis  a ações oportunistas.   

Os participantes chegaram inclusive a propor a criação de uma IFOAM brasileira. 

Tal estratégia poderia ser uma solução, já que uma organização privada tenderia a 

ser mais eficiente, promovendo grande controle interno pela necessidade de 

manter sua reputação.  

Um outro problema levantado foi o fato de as regras para a operação das 

certifificadoras exigirem a necessidade de elas não poderem ter fins lucrativos e 

serem obrigadas a ter sede no Brasil. Isso é claramente uma barreira à entrada e 

significa monopólio, consequentemente preços mais elevados para a certificação 

para a certificação. Uma outra conseqüência da pouca concorrência é a 

ineficiência que também tem como resultado preços maiores.  

O argumento que suporta a defesa de entidades sem fins lucrativos é que os 

agentes envolvidos teriam uma estreita ligação com a filosofia e que não agiriam 
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de forma oportunista. Por outro lado, temos que considerar que as certificadoras 

com fins lucrativos dependem no longo prazo de sua reputação. Ou seja, têm 

motivos para não agir de modo oportunista.  

Foi colocado que o Colegiado também deve ser responsável pela articulação com 

instituições como o INMETRO e Vigilância Sanitária, entre outras. Estas 

articulações podem evitar problemas de contaminação não química.  

O crescimento da oferta tende a reduzir margens e por isso, ganhos de eficiência 

são importantes. A necessidade de pesquisa agronômica é urgente, assim como o 

desenvolvimento de produtos e processos para processamento, armazenagem e 

transporte. Estudos internacionais têm mostrado que esse produto não está 

técnica e economicamente restrito a micro e pequenos produtores, cuja 

sobrevivência dependerá de arranjos eficientes de ação coletiva na obtenção de 

conhecimento, compra e venda de produtos. 

Até o momento não há nenhuma linha de crédito formal para o período de 

conversão. Na Europa, o governo financia o período de conversão a fundo 

perdido, pois a considera como investimento buscando fortalecer a agricultura 

sustentável, que não agride o meio ambiente. No entanto, é preciso lembrar que a 

situação financeira do Brasil é muito diferente, mas muitos participantes acreditam 

que há a necessidade de uma política pública priorizando a conversão para a 

agricultura orgânica. Ou pelo menos, dado que a agricultura orgânica é um modo 

alternativo de produção, dever-se-ia pensar em uma forma de crédito também 

alternativa, que leve em conta o período de conversão. 

Considerando que a produção de orgânicos é uma alternativa para os pequenos 

produtores a questão de dotação de recursos é vital. Um fato interessante 

observado no workshop é a viabilidade dos pequenos produtores por meio de 

acordos tácitos com beneficiadores e / ou distribuidores. Estes teriam o papel de 

coordenação da cadeia possibilitando inclusive o aporte de recursos externos a 

estes produtores.  
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Um ponto que foi consenso geral é a falta de informação entre os elos da cadeia, 

principalmente no que diz respeito ao consumidor. Os atributos de qualidade 

inerentes ao produto orgânico não podem ser observados a olho nu, no momento 

da compra, pois se trata de um padrão de processo. Ou seja, o consumidor só 

estará disposto a pagar o prêmio de preço se souber dos benefícios relacionados 

a ele, seja para o meio ambiente, pela questão social ou sua própria saúde. Além 

disso, o consumidor precisa acreditar na autenticidade do produto, ou seja, precisa 

reconhecer um selo de orgânico. Se surgirem denúncias recorrentes sobre a 

qualidade deste alimento o mercado provavelmente terá um crescimento menos 

acelerado. 

Por fim, observa-se que dentro desse contexto, ou seja, de um mercado em 

construção, o SEBRAE poderia ter um papel fundamental na articulação de 

políticas públicas e privadas para que os pequenos empresários consigam se 

inserir satisfatoriamente neste mercado. Entre as ações necessárias destacam-se 

àquelas ligadas aos programas Sebrae de qualidade total da agricultura, formação 

de líderes, qualidade de mão-de-obra entre outros. Além do apoio à divulgação e 

pesquisa, patrocínio de cartilhas informativas, realização de eventos e pesquisa 

sobre externalidades positivas da produção de orgânicos.   

Essa primeira parte da pesquisa mapeou os problemas comuns aos alimentos 

orgânicos que podem criar obstáculos para a sustentabilidade desse negócio. No 

entanto, existem problemas que são específicos para diferentes produtos e que 

deverão ser mapeados na segunda etapa do trabalho. Tais especificidades estão 

associadas não só à diferentes graus de perecibilidade e facilidade de 

contaminação, como a problemas de industrialização, comercialização, pesquisa 

agronômica e em tecnologia de alimentos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 - AVALIAÇÃO DO WORKSHOP SEBRAE-ORGÂNICOS 

14/JAN/2002 
 
 

Indicadores Média Desvio padrão N Moda

Habilidade de exposição  3,9 0,56 46 4 

Capacidade de provocar discussão 4,1 0,94 46 5 

Quantidade de informações relevantes 3,5 0,57 45 3 

Dinâmica de grupo 3,7 0,67 41 3 e 4

Resultados obtidos 3,4 0,31 45 3 

Avaliação geral do workshop 3,5 0,34 27 3 

 
As alternativas a serem marcadas eram: 

1= Ruim  2= Regular  3= Bom  4= Muito Bom 5=excelente 

 
 
 

Comentários adicionais e sugestões dos participantes: 
 

• Carga horária insuficiente 

• Cabe agora continuar com o estudo dos problemas levantados e retornar 

essas informações às pessoas interessadas ( participantes do workshop ) 

• Trata-se de um assunto extremamente amplo e merecia um projeto de 

maior duração. Excelente iniciativa! ( Ass: Gustavo Bacchi ) 

• Todo o resultado que se chegue deve ser repassado e tocado adiante para 

implantar os projetos. 

• Faltou coordenação para que fosse melhor aproveitado o workshop. 
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• Faltou tempo para a amplitude das discussões. Algumas pessoas se 

prenderam a itens específicos, prejudicando o trabalho. 

• Realizar outros eventos semelhantes 

• Mais tempo para um fechamento mais adequado seria interessante. 

Esperamos receber conclusões sobre os projetos a serem trabalhados, 

assim como ter oportunidade de acompanhar o andamento dos mesmos. 

Parabéns Sebrae e Parabéns Pensa. 

• A teoria faz-se necessária, mas o prático, ou seja, o produtor que é a base 

de todo o sistema produtivo e , conseqüentemente, a sua assistência 

técnica. Isto deixou a desejar. O Sai-Sebrae precisa pisar mais no chão. 

• Era necessário aprofundar o workshop em outra ocasião. 

• O tempo foi curto para esgotar assunto que foi rico e abrangente. Acredito 

que a presença de mais produtores rurais contribuiria muito e enriqueceria 

7o encontro, pois traria a realidade deles até nós. 

• Muito bom o workshop, acho que esses debates deveriam acontecer mais 

vezes, mesmo porque essa discussão não deve deixar de acontecer. Acho 

que as amostragens deveriam ser mais amplas e mais participação de 

produtores. 

• Boa técnica para levantamento de informações e, principalmente, 

diversidade de participantes de Entidades/Empresas. Parabéns pela 

iniciativa e pela qualidade do trabalho, tanto do relatório descritivo como da 

condução das ações. Parabéns pelo projeto de cadeias produtivas. (Silvia – 

Bauru) 

• A cadeia de produtos orgânicos é muito vasta, poderia na próxima 

oportunidade “setorizar” por produto ( hortícolas, frutas, leite, café, etc ) 
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• Dar continuidade ao estudo envolvendo mais pessoas, principalmente 

formadores de opinião incluindo empresários e grandes industriais para 

concretizar a questão.  

• Pouco tempo pra viabilizar o levantamento de informações fundamentais 

para o Plano de Ação no “sistema-rede” orgânico. 

• As discussões geradas foram muito proveitosas. E o número de 

informações foi bastante gratificante para todos. 

• Grande número de questionamentos e pouco tempo. 

• Este workshop serviu para iniciar uma discussão muito importante sobre o 

desenvolvimento da cadeia dos orgânicos. O maior mérito foi o 

envolvimento de vários representantes da cadeia. Este é um caminho que o 

Sebrae-SP deve ampliar, ou seja, abrir-se mais para outras parcerias e 

entidades. 

• Dar continuidade neste trabalho, trazendo mais informações a nível 

internacional. 

• Acho que as atividades poderiam ser melhor programadas para melhor 

aproveitamento do tempo. 

• Um estudo como esse acredito somar muito à cadeia estudada, trabalho 

como esse colabora muito com a cadeia envolvida. Minha sugestão seria 

abrir o estudo para outras cadeias ajudaria na alavancagem das cadeias 

envolvidas. 

• Um bom primeiro passo, espero que tenhamos os resultados o mais rápido 

possível. 

• Foi produtivo, porém seria mais interessante novas reuniões. 

• Foi muito importante para colocar em contanto os diversos elos da cadeia 

produtiva de orgânicos. 
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• Dinâmica de grupo prejudicada pelo tempo escasso pra discussão. 

Parabéns pela iniciativa. 

• Aprofunda uma orientação para o produtor em todos os sentidos de forma a 

facilitar o intercambio com o mesmo. 

• Estudos com matérias-primas para processamentos não somente 

alimentícios, mas também matérias-primas usadas para outros 

processamentos ( ex: álcool orgânico, ervas medicinais ) também são 

extremamente importantes e interessantes. 

• Torna-se muito importante para o trabalho do Sebrae como articulador 

nessa cadeia, que está bastante desorganizada, necessitando de passar 

por um maior amadurecimento de todos os seus elos. 

• Acredito que faltaram representações de entidades de Pesquisa ( houve 

presença de muitos funcionários técnicos do próprio Sebrae ) de mais 

certificadoras, de órgãos de extensão ( CATI; por exemplo ) para enriquecer 

ainda mais as discussões dos grupos, pois informações ficaram muito 

dispersas. As informações não foram inovadoras, novidades. O site planeta 

orgânico, por exemplo, já detém um número bem maior de índices, 

estatísticas, quantidades e produtos exportados, enfim... enriqueceriam 

bastante as discussões. De qualquer forma, são observações construtivas 

que têm o intuito de auxiliar para as próximas ocasiões. (Ass: Alessandra – 

AAO) 

•  Que as sugestões levantas neste dia tornem-se realizadas, ou seja, AÇÃO. 

• Ser entregue previamente aos participantes o programa e solicitar que 

tragam opiniões mais específicas para a discussão. 
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Anexo 2 – Ficha de Avaliação Preenchida pelos Participantes do 
Workshop 
 

Workshop 
 

“““EEEssstttuuudddooo   dddooosss   SSSiiisssttteeemmmaaasss   AAAgggrrroooiiinnnddduuussstttrrriiiaaaiiisss   dddooosss   ppprrroooddduuutttooosss   ooorrrgggââânnniiicccooosss   nnnooo   
EEEssstttaaadddooo   dddeee   SSSãããooo   PPPaaauuulllooo”””   

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Para cada um dos itens, indique o número da alternativa que melhor 
expressa sua opinião. Faça os comentários e sugestões que julgar 
pertinentes. 
 
Alternativas: 1= ruim, 2=regular, 3=bom, 4=muito bom, 5=excelente 

 
 
Indicadores Avaliação 

 Habilidade de exposição e técnicas didáticas (    ) 

 Capacidade de provocar a discussão (    ) 

 Quantidade de informações relevantes (    ) 

 Dinâmica de grupo (....) 

 Resultados obtidos  (    ) 

 Avaliação Geral do workshop  

   
CCCOOOMMMEEENNNTTTÁÁÁRRRIIIOOOSSS   AAADDDIIICCCIIIOOONNNAAAIIISSS   EEE   SSSUUUGGGEEESSSTTTÕÕÕEEESSS:::      
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Anexo 3 – Lista dos Participantes do Workshop 
 

 

 

 

 

Nome Empresa

1 Adriana Abdeinur SAI - Botucatu
2 Alessandra Gayoso AAO Certificadora
3 Alfredo F. Granja Assoc. Guapiarense _ AGOR
4 Ana Paula de Oliveira Souza UFSCAR Agronegócios
5 Andréa D. Cruz ER Botucatu
6 Andréa Domingues Centroflora ER Itapeva
7 Andreas Miklos USP / ABD
8 Antonio Carlos de Aguiar Ribeiro SEBRAE/SP
9 Antonio Carlos Madeira SAI - Barretos

10 Antonio Carlos Stein SEBRAE/SP
11 Ary Scapin PEC
12 Beatriz do P. Mendes
13 Brian C. Azevedo SEBRAE/SP
14 Bruna Vieira AAO
15 Carlos Alfredo S. Gonçalves Agronegócios ER Mogi das Cruzes
16 Carlos Sebastião Barbosa Guerreiro SAI/Tupã
17 Christiane Teles INSTRUTORES ER Vale do Ribeira
18 Claúdia Viegas INSTRUTORES Imprensa
19 Cristiano N. Psillakis Cultivar
20 Elaine R. Guerra Citrovita
21 Elisa Soares Garneiro Bauru
22 Elizabeth Farina INSTRUTORES
23 Emerson Morais Vieira SEBRAE/SP Associativismo
24 Erma Stransky Assoc. dos Produtores Orgânicos de Botucatu
25 Fabio Marcondes Fugiwara SEBRAE/SP
26 Fátima Chueco SEBRAE/SP
27 Fernanda Vieira AAO Certificadora
28 Fernando Bergantini Miguel SAI/Barretos
29 Filipe Feliz Mesquita Horta e Arte Desenvolvimento Local
30 Flávio Abranches Pinheiro FEPAF
31 Francisco Antonio Galatti Filho SAI - Avaré
32 Gessuir Pigatto GEPAI
33 Giane Santos PCR
34 Guilherme Santos e Campos SEBRAE/SP
35 Gustavo H.P. Deliberador SAI/Assis
36 Gustavo Sanches Bacchi BCS
37 Haluo Hirata Apan
38 Hélio Konishi SAI/Botucatu
39 Hiroshi Kakinohana coater
40 Ivo Martins
41 João André M A Prado SAI - Jaú
42 José Carlos dos Reis Filho SEBRAE/SP
43 José Geraldo BNDS ER São José dos Campos
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44 José Pedro Santiago OIA-Brasil ER Guaratinguetá
45 José Roberto Cunha do Prado UNIATA JUNDIAÍ
46 José Roberto Dalfre Terra e Vida
47 Juliano Piovezain Bauru
48 Larissa C. Barbosa SAI - Bauru
49 Luciana M A Prado SAI - Jaú
50 Luciano G. Tamiso Cultivar ER Marília
51 Lúcio José Dardene UNIATA JUNDIAÍ
52 Luis Augusto N. Perino Agronegócios
53 Luis Carlos Viacare Assoc. dos Produtores Orgânicos de Botucatu
54 Luiz Antonio Côrrea Margarido UFSCAR ER São José dos Campos
55 Marcelo Barbosa Bauru Agronegócios
56 Marcelo Dini Oliveira ER Botucatu
57 Marcelo Laurino Coordenador do Colegiado da Agricultura orgânicade São Paulo
58 Marcelo Morais Pião SEBRAE/SP Agronegócios
59 Marcelo R. Barbosa
60 Marcia A A M. Coelho SEBRAE/SP
61 Márcio Luiz de Oliveira COATER
62 Marcos Bianconcini Agronegócios
63 Maria Célia Souza INSTRUTORES
64 Maria Elvira H. Tajes Rest. Prod. Orgânicos
65 Maria Sylvia Saes INSTRUTORES Gestão Conhecimento
66 Marta Kokubu Cultivar
67 Nadia Helena Cozzi Rest. Prod. Orgânicos Agronegócios
68 Paulo Faveret BNDS
69 Paulo Marcelo Tavares Ribeiro Agronegócios
70 Paulo Sergio Barbosa SEBRAE/SP
71 Paulo Sérgio de Moura Braga
72 Paulo Sergio Martins Canal SAI/Barretos
73 Pedro Jovchelevich ABD
74 Ramiro Marcondes da Fonseca SEBRAE/SP
75 Renata R. de Almeida SEBRAE/SP
76 Ricardo Seueira Carrefour
77 Roberto Soares J. Filho Bauru
78 Rodrigo C. Ribeiro SEBRAE/SP
79 Rubens Nunes FZEA-USP
80 Samuel Giordano INSTRUTORES
81 Santiago OIA-Brasil
82 Sergio AugustoMartins Faria SAI/Avaré
83 Silvia Faga INSTRUTORES
84 Silvia Furio Bauru
85 Sueli Aparecida de Marco SEBRAE/SP
86 Tatiana Farina INSTRUTORES
87 Vlamir Sartori SEBRAE/SP
88 Wagner Maragno CATI
89 Yara Carvalho IEA
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Anexo 4 – Insumos  
 
4.1 InsumosCertificados pelo IBD 

Tipo de Produto Empresa Localização
Pluma Indústria e Comércio de 
Fertilizantes 

SP Adubo Orgânico 

Granja Triângulo PR 

Adubo foliares LBE – Biotecnologia SP 

Fortalecedor de Plantas Lia Ulmasud GO 

Substrato Orgânico para 
o plantio 

Pegoraro Indústria e Comércio PR 

Sementes Orgânicas de 
Hortaliças 

Sakama SP 

Mudas de Frutífera Jean Marie Veauvy SP 

Bacsol, Orgasol AM 10, 
Orgasol ECO, Orgasol S  

RSA Indústria de Insumo Agrícola Ltda SP 

 

 

4.2 Insumos não certificados mas permitidos pelo IBD 
Tipo de Produto Empresa Localização

Sementes para Adubação Verde  Sementes Piraí  SP 

Mudas de Nim  SP 

Micronutrientes Mibasa – MB4  SP 

Microgeo  Microbiol Indústria e Comércio  SP 

Termofosfato Huzifertil  SP 

Fosfatos Naturais e Fosfatos 
reativos de Gafsa, Arad e Daki 

  

Controle Biológico Insetos –
Ferormonios – Armadilhas  

Biocontrole SP 

Calda Sulfocálcica  Fertibom  SP 
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Óleo de Nim  Agroecologic SP 

Ácido Pirolenhoso Sítio Santa Clara PR 

Inoculante para Leguminosa  Nitral Urbana laboratórios PR 

Sal Mineral para gado (não 
proteinado) 

  

Sanitizante Agropecuário Biobom Fertibom  

Medicamentos Homeopáticos Maria do Carmo Arenales SP 

Controle de Ervas Daninhas Eletroherb SP 

Viça Café Plus Café Brasil Insumos Agrícolas 
Ltda 

MG 

Ecologyc Tropical Técnica Agrícola Ltda SP 
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Anexo 5 - Principais produtos orgânicos comercializados   
 
 “in natura”    
Hortaliças    
Acelga  Agrião  Alface americana  Alface crespa  
Alface lisa  Alface roxa  Alho de folha (nirá) Alho poró  
Almeirão  Brócolis  Brócolis japonês  Catalonia  
Couve-manteiga  Erva doce  Escarola  Espinafre  
Radicchio  Rúcula  Salsão   
Frutas    
Acerola  Banana maça  Banana nanica  Banana prata  
Caqui  Goiaba branca  Goiaba vermelha  Kiwi  
Laranja baía  Laranja lima  Laranja pera  Lima da persia  
Limão galego  Limão tahiti  Maracuja  Maracujá doce  
Mixirica carioca  Mixirica cravo  Mixirica murgot  Mixirica ponkan  
Morango  Nectarina  Pêssego  Uva  
Temperos    
Cebolinha  Cheiro verde  Coentro  Hortelã  
Louro cheiroso  Manjericão  Manjerona   Orégano  
Legumes    
Abobrinha brasil.  Abobrinha italiana  Abóbora japonesa  Batata doce  
Batata inglesa  Batata inglesa  Berinjela  Berinjela japonesa 
Beterraba  Cebola  Cebola  Cenoura  
Chuchu  Couve flor  Ervilha de grão  Ervilha torta  
Inhame  Jiló  Mandioca  Mandioquinha  
Milho verde  Pepino caipira  Pepino comum  Pepino japonês  
Pimenta cambuci  Pimentão amarelo  Pimentão colorido  Pimentão verde  
Pimentão vermelho  Quiabo  Rabanete  Repolho liso  
Repolho roxo  Tomate caqui  Tomate cereja  Tomate cereja em 

penca  
Tomate perinha  Tomate salada  Vagem   
Mel    
Mel de assa-peixe -
Jatobá  

   

Mel silvestre –
Jatobá 

   

Processados    
Cereais    
Arroz branco – 
Jatobá 

Arroz integral 
agulha -Jatobá  

Arroz integral 
cateto - Jatobá  

Arroz rozcato 
branco T 1  

Arroz rozcato 
integral T 1  

Arroz rozcato 
japonês T 1  

Arroz rozcato 
parboilizado T 1  

Café -Jatobá  
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Café moído Ituano  Café moído Ituano 
1 

Feijão amarelinho - 
Jatobá 08  

Feijão bolinha - 
Jatobá  

Feijão carioquinha  Feijão preto - 
Jatobá  

Feijão rosinha - 
Jatobá  

 Fubá - Faz. São 
José  

Doces    
Bala de banana 
Daterra  

Banana passa 
Daterra   

Bananada Daterra  Doce de Figo - 
Jatobá  

Doce de abóbora -
Jatobá   

Doce de banana -
Jatobá  

Doce de leite -
Jatobá   

 

Açucar, pães e 
bolos 

   

Açúcar zucc 
orgânico  

Açúcar zucc 
orgânico  

Bisnaga provolone 
Ser e Criar  

Bolo Fubá c/ 
laranja-Vivenda  

Bolo Húngaro 
c/amêndoas-
Vivend  

Bolo Iogurte 
c/nozes-Vivenda   

Bolo Laranja 
c/canela-Vivenda  

Bolo Maracujá 
c/limão-Vivenda  

 Bolo Mel 
c/castanhas-
Vivenda  

Bolo de Banana - 
Vivenda  

Bolo de 
Especiarias-Visão 
Orgânica  

Bolo de 
Especiarias-
Vivenda  

Cookies de aveia - 
Vivenda  

Granola c/mel - 
Vivenda  

Pão Mandioca 
c/ervas-Vivenda  

Pão Trigo Integral - 
Vivenda  

Pão cenoura 
c/gergelim-Vivenda  

Pão de 4 ervas Ser 
e Criar  

Pão de Abóbora 
Ser e Criar  

Pão de Arroz - 
Vivenda do Pão  

Pão de Aveia Ser e 
Criar 400  

Pão de Fubá Ser e 
Criar 400  

Rosca milho 
c/erva-doce-
Vivenda do pão  

 

Geléias    
Geléia Daterra 
acerola  

Geléia Daterra 
banana   

Geléia Daterra 
laranja  

Geléia Daterra 
manga  

Geléia Daterra 
maracujá  

Geléia Daterra 
morango  

Geléia Daterra 
tangerina  

Geléia Daterra uva 

Geléia de goiaba –
Jatobá  

Geléia de morango 
-Jatobá  

  

Laticínios    

Iogurte -Jatobá  Iogurte com mel -
Jatobá   

Leite integral -
Jatobá  

Queijo boursin -
Jatobá  

Queijo boursin c/ 
ervas Jatobá  

Requeijão - Jatobá   

Pratos prontos    
Pastéis Ricota 6  Pastéis Abrobrinha 

c/ azeitona 6  
Pastéis Abóbora 
Jap./Provolone 6  

Pastéis Creme 
Batata/Provolone 6 

Pastéis Escarola c/ Pastéis Espinafre Pastéis Pastéis Palmito 6  
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Ricota 6  azeite /alho 6  Legumes(vagem,m
ilho,ce 6  

Pizza Beringela 
média  

Pizza Brócolis 
média  

Pizza Escarola 
média  

Pizza 
mussar./provolone/
ricota média 7,50  

Pizza mussarela 
média  

Pizza mussarela c/ 
manjericão média  

Pizza mussarela e 
provolone média  

 

Outros    
Creme de alho –
Jatobá 200 gr  

Alho em conserva -
Jatobá  

Antepasto de 
berinjela -Jatobá  

Azeite de girassol - 
Jatobá 135 ml  

Palmito Coração - 
Angraparaty 300 g  

Creme de alho e 
ervas -Jatobá 200 
gr  

Molho de tomate -
Jatobá 350 gr  

Palmito Banda - 
Angraparaty 300 gr 

Extrato de propólis -
Jatobá 35 ml  

Palmito picado - 
Angraparaty 300 gr  

Pepinos em conserva 
-Jatobá 650 gr  

Pimenta em conserva 
-Jatobá 350 gr  

 



  
 
 
 

 101

 
 
Anexo 6 – Lista dos Produtos Votados 
 

PRODUTOS PROBLEMAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Fruticultura Perecibilidade 

Sensibilidade a 
pragas e doenças 
Excesso de 
agrotóxicos 

Legislação 
4 anos para 
conversão 
Não tem mercado 
interno 

Alto valor no mercado 
4 anos para conversão
 

Café  Falta de matéria 
prima 
Disponibilidade de 
oferta 

Monopólio de 
certificação 
Alto custo 

Grande demanda 

Laticínios Falta de matéria – 
prima 
legislação (SIF) 
baixa demanda 
ração orgânica e 
manejo 
Falta padrão 
 

Legislação 
Dificuldade de 
medicação 
alternativa 

Envolve pequenos 
produtores 
Grande demanda 

Tomate Alta sensibilidade a 
pragas e doenças 

 Alto valor de mercado 

Hortaliças Altamente 
perecíveis 
Necessidades de 
Grandes volumes 
para 
comercialização. 

Baixo valor de 
mercado 

 

Panificados   Ainda há pouca oferta 
Açúcar 
Mascavo 

 Não há legislação  

Carnes Dificuldade de 
manejo e abate 
Problema com a 
ração já que tem 
que ser orgânica 

Ainda não se pode 
comercializar 
carne bovina 
orgânica no Brasil. 
Falta de legislação

 

Uvas Alta sensibilidade a 
pragas e doenças 

 Alto valor de mercado 

Soja   Tradição exportadora 
Frango 
orgânico 

Dificuldade com a 
ração já que tem 

 Ainda não se 
comercializa frango 
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que ser orgânica orgânico no Brasil 
Álcool    
Secos e 
Molhados 

   

Legumes    
Ovos    
Laranja    
Guaraná    
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Anexo 7 –  DOCUMENTO PROVOCATIVO - WORKSHOP ESTUDO 
DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 
O objetivo desse documento é apresentar, sucintamente, as conclusões do estudo 

sobre o ambiente institucional e organizacional dos Sistemas Agroindustriais 

(SAG) de Orgânicos e orientar a discussão para a escolha de sistemas específicos 

que deverão ser objeto de análise na segunda etapa de trabalho do projeto 

PENSA/FIPE /SEBRAE-SP.  

A escolha dos referidos sistemas deverá pautar-se pela necessidade de maior 

aprofundamento da pesquisa nos sistemas que requerem maior intervenção, seja 

por apresentarem maiores desafios ou porque se vislumbram grandes 

oportunidades, em termos de geração de renda e de inserção de pequenos 

produtores.  

Na primeira fase da pesquisa foi realizado um mapeamento do ambiente 

institucional e organizacional brasileiro e internacional que cerca o SAG dos 

orgânicos. Apesar de nestes últimos anos, o Estado estar atuando no 

estabelecimento de regulamentações para garantir a autenticidade destes 

produtos, pôde-se observar que o mercado brasileiro de orgânicos, quando 

comparado com outros países, apresenta um ambiente institucional deficiente, 

ainda em estruturação, caracterizado basicamente por falta de recursos e 

dificuldades de fiscalização.  

No que diz respeito ao ambiente organizacional, observou-se que houve um 

crescimento significativo do número de organizações (certificadoras, empresas e 

associações de interesse privado) e canais de distribuição que passaram a operar 

nesse mercado. Aliado ao ambiente institucional fraco, a sinalização de lucros 

extraordinários torna o mercado vulnerável a ações oportunistas.  

O mercado de orgânicos é constituído por fortes interdependências verticais, entre 

os segmentos do sistema, e também horizontais, dentro do mesmo segmento. Tal 
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característica define o que o PENSA passou a denominar de sistemas-rede. Isto é, 

sistemas cuja dinâmica depende das relações entre os segmentos da cadeia 

produtiva, mas também de relações entre potenciais competidores. Esse enfoque 

teórico renovado da análise de cadeias produtivas, desenvolvido no âmbito do 

Pensa, marca a importância da compreensão das inter-relações de natureza 

técnica, econômica e institucional dos agentes dos segmentos que compõem um 

ou vários SAGs. 

A complexidade desse mercado torna ainda mais importante a ação coletiva de 

agentes no sentido de garantir a coordenação do sistema-rede, de forma a 

garantir a superação de potenciais conflitos para a realização de ganhos globais. 

Para orientar a discussão do sistema-rede de orgânicos e escolha de três grupos 

de produtos a serem estudados na próxima etapa da pesquisa, este documento foi 

divido em duas partes. A primeira parte apresenta um breve sumário das 

informações obtidas a partir do levantamento bibliográfico e das entrevistas 

realizadas com produtores, beneficiadores e distribuidores de orgânicos. Para 

facilitar a leitura os resultados estão sumarizados em tabelas. A segunda parte 

propõe algumas questões para serem discutidas entre os participantes com o 

objetivo de orientar a escolha e priorização dose principais grupos de produtos.  

 

PARTE I – COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 AMBIENTE INSTITUCIONAL E ORGANIZACIONAL 

 

Com relação ao ambiente institucional, há grandes diferenças entre o Brasil e os 

principais países produtores e consumidores de produtos orgânicos. Tais 

diferenças podem definir vantagens e desvantagens para a produção nacional, 

tanto no tocante às oportunidades de crescimento das exportações quanto do 

desenvolvimento do próprio mercado interno.  
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O primeiro ponto a ser notado é que embora a produção de orgânicos remonte à 

primeira metade dos do século passado, sua regulamentação formal só foi iniciada 

nos anos 90, conforme tabela 1, abaixo. Esse é um aspecto importante do 

desenvolvimento institucional porque mostra que a expansão do mercado, tanto 

em termos de produtos quanto de extensão geográfica, exigiu que regras fossem 

estabelecidas para se definir um padrão comum para os produtos orgânicos e 

orientar as decisões econômicas. A proliferação de produtos com variadas 

denominações e padrões tais como orgânicos, biodinâmicos, biológicos, naturais, 

etc. vem preocupando a comunidade internacional, na medida em que abre 

espaço para distorções nesse mercado.  

Portanto, estamos diante de um ambiente institucional em consolidação em nível 

mundial. No caso brasileiro, a criação e implementação dessas regras são ainda 

mais incipientes, com o agravante de termos deficiências graves nos sistemas de 

vigilância sanitária dos produtos de alimentação, o que introduz um risco adicional 

de contaminação dos alimentos em geral e dos orgânicos em particular. 

A definição e implementação de padrões e regras de certificação e 

credenciamento são particularmente importantes no caso dos orgânicos devido às 

mencionadas interdependências horizontais e verticais. Não basta que o produto 

seja produzido segundo cânones dos orgânicos no setor agropecuários. É preciso 

que toda a cadeia produtiva a jusante mantenha esse padrão tanto no que se 

refere à autenticidade quanto da segurança do produto – interdependência 

vertical. Na medida em que a comercialização dos produtos se faz por meio da 

reunião de oferta de vários agricultores, é preciso que haja garantias de que todos 

esses agricultores sigam estritamente o padrão definido, tanto no tocante à 

autenticidade quanto à inocuidade. Se assim não ocorrer, todos os produtores 

poderão ser prejudicados, com perda de valor de seus ativos. Trata-se de 

interdependência horizontal que confere ao sistema de orgânicos a característica 

de um sistema-rede. 
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A figura 1, abaixo, mostra o esquema de um Sistema Agroindustrial de produto 

orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições 
Credenciadora

Vigilância 
Sanitária 

Certificadoras 

Consumidor 
T1 T2

Beneficiamento
/processamento 

T4

T3

T6T5
Distribuição 

Produção 
Agrícola  

 
 
 
 
 

Insumos 

• Sementes  
Certificadas 

• Adubo orgânico 

• Não são 
utilizados 
defensivos 
agrícolas e 
adubos solúveis 

• Associações • Feiras 
• Supermercados 
• Serviços de 

alimentação não 
especializados 

 

Figura 1 – Sistema Agroindustrial de Produto Orgânico 
 
Os principais segmentos analisados de um SAG são: 

a) Insumos(adubo e sementes) 

b) Produção agrícola 

c) Beneficiamento / processamento 

d) Distribuição 

A primeira transação T1 envolve o segmento fornecedor de insumos. Mas, nem 

sempre a T1 é realizada, pois em muitos casos, o produtor produz seus próprios 

insumos, como resultado de outras atividades agrícolas da propriedade, esta é 

inclusive, a principal recomendação das certificadoras. 
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A produção agrícola de produtos orgânicos deve seguir as normas técnicas 

específicas da sua certificadora. Estas normas contemplam os itens da instrução 

normativa que estabelece regras básicas para a produção orgânica no Brasil, mas 

diferem em relação a níveis exigidos da produção e monitoramento. 

 Independentemente da certificadora, para que o produto possa ser vendido como 

orgânico, a propriedade deve passar por um período de conversão. Esta é uma  

grande barreira à entrada neste mercado, pois neste período há queda de 

produção e o produto ainda não pode ser comercializado com prêmio de preço. 

Da produção rural o produto pode seguir dois caminhos:para a empresa 

beneficiadora (T2) ou em direção ao consumidor final, quando  o produto é 

comercializado diretamente entre o produtor e o consumidor em feiras livres 

especializadas (T3), como a feira de produção orgânica da AAO em São Paulo. 

Embora seja um produto com elevado grau de especificidade de ativos, a T2 é 

realizada mediante contratos informais, também chamados de compromissos, já 

que há um interesse mútuo na negociação e alta freqüência das transações. A 

empresa beneficiadora, na maior parte dos casos consiste em uma associação de 

produtores. Há uma sistemática de se definir previamente com os produtores o 

quê será plantado, quantidade e  área.  

A empresa beneficiadora também deve ser certificada. A fiscalização das 

certificadoras neste processo é realizada , principalmente, mediante o controle do 

volume comercializado,  comparando-se as notas de entrada e saída dos 

produtos.  

Uma vez beneficiado, o produto pode seguir três caminhos:, venda para o 

supermercado (T4), venda direta ao consumidor por meio de entregas a domicílio 

e venda em feiras livres (T5). 
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A tabela 1 apresenta as principais características institucionais do sistema 

brasileiro de orgânicos e dos países produtores e/ou consumidores (EUA, União 

Européia, Japão e Argentina).   
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Tabela 1 – Diferenças do ambiente institucional do SAG de orgânicos no Brasil e no Mundo  
 

MUNDO  
USA   União Européia Japão Argentina  

Brasil 
Início da 
produção 

 Anos 40  Anos 20  Anos 30  Anos 70  Anos 70 

Regulamentação  Lei de 1990, 
que regulamenta a 
produção, 
estabelece padrões 
e orienta USDA no 
credenciamento.  

 Lei para toda 
a União Européia de 
1991, define a 
produção de 
lavouras orgânicas.  

 Lei JAS que 
define critérios 
técnicos para 
certificação. Orienta 
as  Organizações 
Certificadoras. 

 Lei de 1999 
regulamenta a 
produção agrícola 
orgânica, biológica e 
ecológica, orienta a 
ação da Secretaria 
da Agricultura.  

  Instrução 
Normativa de1999 
estabelece as 
normas de produção 
orgânica e de 
certificação e orienta 
o órgão colegiado. 
Portaria de 2001 
detalha normas para 
certificação 

Regras de 
Importação  

 Regulamentad
a pelo USDA. 

 Exigência de 
uma equivalência 
legal para produtos 
comercializados 
como orgânicos.  

 As 
importações devem 
ser reconhecidas 
pelas autoridades 
japonesas 
ministeriais.  

 As 
importações devem 
ser reconhecidas 
pelas autoridades 
argentinas 
ministeriais 

 Não há 
regulamentação 
para importação 

Composição do 
Conselho que 
define normas e 
padrões   

 Conselho 
composto por 
diversos agentes do 
agronegócio.  

 NE  NE  NE  Composto por 
setor público (6 
membros) e ONGs 
(6 membros)  

Certificadoras   Certificadoras 
com e sem fins 
lucrativos  

 Certificadoras 
com e sem fins 
lucrativos  

 Certificadoras 
com fins lucrativos 

 Certificadoras 
com fins lucrativos 

 Certificadoras 
sem fins lucrativos 

NE = Informação Não Encontrada 
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Embora haja a restrição na Instrução Normativa 07/99 da operação de 

certificadoras com fins lucrativos, o grande potencial de crescimento da produção 

e do mercado brasileiro de orgânicos tem estimulado a entrada de certificadoras 

internacionais no País, assim como também a criação de certificadoras nacionais.  

A tabela 2 traz as certificadoras presentes no Brasil credenciadas pela IOAS - 

International Organic Accreditation Services Inc., o órgão oficial de 

credenciamento da IFOAM. Fora o IBD, todas as outras estão no Brasil há menos 

de dois anos. A tabela 3 mostra outros certificadores locais e internacionais, 

muitos deles filiados a IFOAM. 

 

Tabela 2 - Certificadoras credenciadas pela IOAS / IFOAM atuantes no Brasil  
 

IBD Brasil  

International Certification Services / FVO – Farm Verified 
Organic 

Estados Unidos 

KRAV * Suécia 

OCIA – Organic Crop Improvement Association * Estados Unidos 

OIA/Brasil – Organizacion Internacional Agropecuaria Brasil  
 * Certificadores que atuam, mas não têm sede no Brasil. 
 
Tabela 3 – Outras certificadoras registradas e/ou atuantes no Estado de São 
Paulo  
 

 AAO (Associação de Agricultura Orgânica) – São Paulo (SP) 
 ANC (Associação de Agricultura Natural de Campinas) – Campinas (SP) 
 APAN (Associação dos Produtores de Agricultura Natural) - São Paulo (SP) 
 BCS-Öko-Garantie – Piracicaba (SP) 
 ECOCERT - Porto Alegre (RS) 
 IMO Control do Brasil – São Paulo (SP) 
 Fundação Mokiti Okada – Rio Claro (SP) 
 Terra e Saúde – Cotia (SP) 
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Fonte: BNDES, 2001. 
 

1.2 QUESTIONÁRIOS COM CERTIFICADORES, PRODUTORES, 
BENEFICIADORES E DISTRIBUIDORES 

 

Além da revisão de literatura, foi considerado importante ouvir um conjunto de 

empresários de diferentes segmentos desse sistema-rede para caracterização do 

ambiente institucional e organizacional brasileiro, identificando problemas e 

oportunidades percebidas por eles. Foram realizadas entrevistas com 4 

certificadoras, 29 produtores de orgânicos, 5 distribuidores e  com 5 

beneficiadores.  

Para compor os dados referentes ao ambiente institucional nacional, foram 

realizadas entrevistas com as certificadoras de maior atuação no Estado de São 

Paulo. São elas: Associação de Agricultura Orgânica- AAO, Instituto Biodinâmico - 

IBD, Mokiti Okada e Organizacion Internacional Agropecuaria - OIA. 

A instituições são responsáveis por elaborar as “regras do jogo”. Cada 

certificadora é responsável por elaborar regulamentos para as normas de 

produção, baseando-se nas normas da Instrução Normativa e/ou em normas de 

entidades internacionais, sendo responsável pelo credenciamento, fiscalização, 

monitoramento e, se for o caso, a punição dos produtores.  

Neste documento as informações obtidas com as certificadoras aparecerão 

compondo o ambiente institucional. O quadro comparativo entre as certificadoras 

entrevistadas estará no relatório final a ser entregue ao SEBRAE.  

 

1.2.1 PRODUTORES DE ORGÂNICOS 
 
A consolidação das respostas dos questionários dos produtores encontram-se nas 

tabelas 4 a 7. A tabela 4 trata da caracterização dos produtores orgânicos. 

Procurou-se abordar diferentes tipos de produtores quanto ao grau de 
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processamento, desde os dedicados à produção de hortícolas para consumo in 

natura, até os processados, com possibilidade de acesso ao mercado 

internacional, como os produtores de café e açúcar. A escolha do produtor 

entrevistado foi aleatória, a partir de visitas na Feira de produtos orgânicos da 

AAO e no galpão de recebimento de produtos da empresa Horta & Arte. Também 

foram realizadas entrevistas por telefone a partir de cadastros fornecidos pelo IBD 

e Câmara Setorial de Agroecologia.  

 A tabela 5 apresenta as estratégias adotas pelos produtores, tais como 

certificação e compra de insumos. Na tabela 6 é explorada a relação dos 

produtores com fornecedores e compradores. Por fim, os principais problemas 

apontados pelos produtores orgânicos estão na tabela 7.  
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Tabela 4 -  Caracterização dos produtores orgânicos entrevistados  
 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Produtos   Hortícolas:  abobrinha, alho, manjericão, hortelã, alface, espinafre, 
tomate, batata, acelga, pepino, erva-doce, brócolis, cheiro-verde, 
repolho, cebolinha, rúcula, coentro, escarola, cenoura, tomate, couve-
flor, chuchu, mandioca, couve, alho porro,  salsinha e quiabo, entre 
outros. 

 Frutas: morango, melão, manga. 

 Cultura perene: café, laranja. 

 Origem animal: leite, leite de cabra, queijos e mel. 

 Outros: ervas medicinais. Cana-de-açúcar, milho, óleo de girassol, 
mudas frutíferas e ornamentais, erva mate. 

Localização   No Estado de São Paulo: Ibiúna, São Roque, Vargem Grande 
Paulista, Mairinque, Tietê, Araraquara, Mococa, São Paulo, Limeira, 
Santa Mariana, Itupeva, Botucatu e Mariporã. 

 Fora do Estado de São Paulo: Distrito Federal, Uberaba, Ceará e 
Paraná. 

Área   Culturas temporárias: 2 a 10 hectares* 

 Fora do Estado de São Paulo: Distrito Federal, Uberaba, Ceará e 
Paraná. 

Tempo que produz Até 2 anos (13,79%)  

De  2 a 3 anos (27,59%) 

De  3 a 5 anos (20,69%) 

 Mais de 5 anos  (37,93%) 
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Motivo de produzir 
orgânico*   Preço e mercado promissor (48,28%) 

 Filosofia 

 Preservação da natureza e sustentabilidade (17,24%)  

 Parar com o uso de veneno  (13,79%)  

 Melhora a qualidade do alimento / saúde (6,9%)  

 Consciência ambiental  (6,9%) 

 Filosofia de vida (10,34%)  

 Aspecto social resgatando a utilização de mão-de-obra familiar 
(3,45%) 

 Convicção de que no futuro toda a agricultura será orgânica (3,45%) 

 Outros: 

 Atender a demanda (6,9%)    

 Incentivo dado por parente (3,45%)  

 Reduzir dívida com uso de insumos convencionais (3,45%) 

 Vontade de mudar (3,45%) 

 Eficácia de controle de pragas e doenças pelas técnicas 
“orgânicas” (3,45%) 

* Admite múltipla escolha. 
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Tabela 5 – Estratégias dos produtores orgânicos  
 
Certificadora *    AAO (55,17%) 

 IBD (51,72%)  

Financiamento   Sim, Banco Brasil – Linha de crédito especial para produtores de 
orgânicos (10,34%) 

 Sim, Banco do Brasil  – investimento  (6,9%) 

 Não  (82,76%) 

Consulta publicações 
técnicas?  

 Sim (48,28%) 

 Livros, revista Agroecologia, Jornal da AAO   

 Não (41,38%) 

Há troca de 
experiência com 
outros produtores 

 Sim  (86,21%)  

 Reuniões de produtores e visitas a outras propriedades 

 Palestras 

 Pouca  (3,45%) 

 Não (10,34%)  

Adquire insumos fora 
da fazenda  

 Não (13,79%) 

 Sim (82,76%)  

 Principalmente composto e semente 

Pretende continuar a 
produzir orgânicos 

Não: “devido a dívidas” (3,45%) 

 Sim  (96,55%)  
* Admite múltipla escolha. 
 
Tabela 6 -  Relações produtores e compradores  
Canais de 
Distribuição*  

 Beneficiadoras (72,41%) 

 Horta & Arte, Sítio São Francisco, Sítio A Boa Terra, Korin, 
Laboratório de Homeopatia, Terra Preservada, Compradores 
internacionais.  

 Feira  (10,34%) 

 Direto ao consumidor (13,79%) 

 Entrega em Domicílio (10,34%)  

 Exportação (13,79%) 

 Distribuidoras (10,34%) 
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Contratos formais 
e/ou informais com os 
compradores*   

 Sim, informais (compromisso) (58,62%) 

 Sim, formais (31,03%)  

 Não (13,79%)  

Na existência de 
contratos e/ou 
compromisso, o que é 
definido?   

 Preço referência e Quantidade (88%)1  

 Há um preço referência, que é negociado no momento da safra 
(52%%)  

 O preço é fixado com compradores internacionais (12%)  

 A Quantidade negociada depende do quanto a beneficiadora 
consegue vender, o resto fica com o produtor (4%) 

Quem decide o que 
plantar ? 

 Decisão própria (44,83%) 

 “de acordo com a demanda do mercado” 

 Junto com o beneficiador / processador (51,72%)  

 Horta & Arte / Sítio São Francisco / Sítio A Boa Terra (hortícolas)  

Como os problemas 
são solucionados ? 

 Agrônomos da distribuidora (41,38%) 

 Experiência pessoal (37,93%)  

 Técnicos contratados (3,45%) 

 Com as pessoas que trabalham no local (3,45%) 

 Nunca teve problemas (3,45%) 
• Admite múltipla escolha.  

• 1 apenas 14 indicaram quais as regras do contrato. 

 
Tabela 7 – Principais problemas apontados pelos produtores de orgânicos  
Problemas com 
beneficiadoras  

 Não (72,41%) 

 Sim (27,59%) 

 Erro de planejamento da beneficiadora, como excesso de oferta 
(esporádico).  

 Beneficiadora não compra tudo quando há excesso de oferta. 

 Beneficiadora não compra a quantidade combinada 

 Devolução de mercadoria: a beneficiadora julgou que o produto 
tinha má qualidade. 

Problemas com 
certificadoras 

 Não (96,55%) 

 Sim (3,45%) “ Certificadora é lenta “, “Alto custo das visitas” 
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Maior problema em se 
produzir orgânicos* 

 Não tem problema (6,9%)  

 Problemas: 

 Sobra de produção no campo (20,69%) 

 Falta de conhecimento técnico e pesquisa sobre o assunto (6,9%)  

 Controle de formigas (3,45%) 

 Pouco conhecimento do mercado pelos consumidores, principalmente 
no interior do estado (10,34%)  

 Conseguir sementes: são caras e têm poucos fornecedores (6,9%)  

 Falta de recursos humanos ou mão-de-obra capacitada  (3,45%) 

 Relação comercial com o supermercado (6,9%)   

 Maior custo com mão-de-obra (6,9%)  

 Deficiência de água não contaminada (6,9%) 

 Mercado interno pequeno (3,45%)  

 Controle de pragas (6,9%)  

 Período de conversão (3,45%) 

 Dificuldade de conseguir financiamento nos bancos oficiais (3,45%) 

 No Brasil não há muita cultura de comprar queijos sofisticados, quem 
compra prefere os importados (3,45%) 

 Os inspetores não deixam desmatar muito (3,45%) 

 Aumento da concorrência tem reduzido o preço pago ao produtor 
(3,45%) 

* Admite múltipla escolha.  

 
1. 2 DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

 
Foram realizadas entrevistas com 5 distribuidores de produtos orgânicos a saber: 

Carrefour, Sé Supermercados, Pão-de-Açúcar, Vila Orgânica e Sítio Terra e 

Saúde. A escolha teve como objetivo analisar diferentes características de 

empresas de distribuição de produtos orgânicos: 3. grandes redes de distribuição 

(Carrefour, Sé Supermercados, Pão-de-Açúcar), e 2 pequeno varejo, exclusivo de 

orgânicos que também fazem entrega em domicílio (Vila Orgânica, Sítio Terra e 

Saúde). 
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A Tabela 8 apresenta as principais características dos distribuidores de 
produtos orgânicos obtidas a partir dos roteiros de entrevistas.  
Tabela 8 –  Características dos Distribuidores 
 

QUESTÕES Grandes Redes Pequeno Varejo com entrega 
à Domicílio 

Fornecedores  Verduras e frutas -  
Santo Onofre,  A Boa 
Terra, Horta & Arte, 
Sítio São Francisco 

 Processados – 
Ecolinea, Native, 
Cacique, Callinea, 
Grancafé, Parati, Terra 
Preservada, Bom Dia, 
Maraú. 

 Ovos – Yamaguishi  

 Verduras e frutas - 
APOI, Jatobá, Santo 
Onofre e A Boa Terra 

 Processados – 
Ecolinea, Parati, e Terra 
Preservada. 

Principais produtos 
comercializados 

 Frutas, verduras, 
legumes, açúcar e 
café.  

 Frutas, verduras e 
legumes. 

Como é realizada a 
transação com as 
beneficiadoras? 
Contrato ou 
compromisso? 

 Contratos formais 
padronizados. 

 Contratos informais, as 
negociações são 
realizadas 
semanalmente.  

Quais os 
instrumentos de 
monitoramento? 

 Agrônomo do próprio 
supermercado para 
fazer a inspeção e/ou 

 Exigência do selo (IBD 
ou AAO). 

 Exigência do selo.  

Tempo no ramo  Mais de 5 anos   Varia de mais de 10 
anos a cerca de 6 
meses 

Já houve casos de 
problemas com 
fornecedores? 

 Irregularidade da 
oferta 

 Irregularidade da oferta 
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1.3 BENEFICIADORES DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

 
As informações a seguir foram obtidas por meio de entrevistas diretas e indiretas 

com beneficiadores de produtos orgânicos a saber: Horta & Arte, A Boa Terra, 

Agropar Alimentos, Cio da Terra Indústria e Comércio, Santo Onofre, Fazenda 

Tamanduá, Univale e Usina São Francisco.18 

A Tabela 9 apresenta as principais características dos beneficiadores de produtos 

orgânicos obtidas a partir dos roteiros de entrevistas.  

Tabela 9 –  Características dos Beneficiadores 

 

QUESTÕES Beneficiamento mínimo Beneficiamento 
industrial 

Principais produtos 
comercializados 

 Mel 
 Frutas, Legumes, 

Verduras 
 Saladas prontas e 

higienizadas.   

 Geléias, polpas e 
suco de frutas, frutas 
desidratadas, balas. 

 Queijo. 
  Arroz (integral, 

parabolizado, polido e 
japonês) 

  Açúcar.  
Quantidade  20 ton / dia de verduras 

 6 ton / dia de verduras  
 30 ton / ano de 

arroz  
 200 mil ton de 

cana-de-açúcar 
 35 ton de queijo / 

ano 
 250 ton de manga 

/ano 
Certificadora*  AAO  

 IBD  
 BCS  
 Licenciada pelo 

Greenpeace  (para ser 
licenciado pelo Greenpeace 

 AAO 
 IBD  
 BCS  

                                                 
18 As entrevistas indiretas foram obtidas no site www.planetaorganico.com.br e no Seminário 
Franco-Brasileiro “Desafios da Cadeia Orgânica Brasileira e Competitividade para Exportação”, 
realizado em São Paulo em 29 de novembro de 2001.  
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tem que ser certificado) 
 

Como é realizada a transação 
com os produtores? Contrato 
ou compromisso? 

 Contrato de 
exclusividade com os 
associados.  

 Contrato verbal 

 Contrato de 
compromisso  

Quais os instrumentos de 
monitoramento? 

 Equipe de agrônomos. 
Padrões definidos de volume e 
aparência 

 Monitoramento do 
produto no recebimento. 

 Exigência de 
certificação AAO ou IBD 

 Exigência do selo 
de certificadora 
credenciada 
internacionalmente 

Antes da venda, quais os 
tratamentos realizados no 
produto? 

 Padronização, 
embalagem, seleção e 
lavagem  

 Higienização 

 

Tempo no ramo  De 7 a 15 anos  5 a 7 anos 
Como a certificadora realiza o 
monitoramento? 

 Verificam a 
contabilidade, notas de 
entrada e saída e capacidade 
de rastreabilidade 

 Visitas periódicas 

 Inspeção anual 

Já houve casos de problemas 
com produtores? 

 Já houve vários casos 
com agrotóxicos. Todos foram 
expulsos e não podem voltar. 

 Não houve 

É fornecido apoio técnico ou 
financeiro? 

 Assistência técnica é 
vendida 

 Em um dos casos 
também é oferecido 
financiamento para a compra 
de insumos 

 

Canais de distribuição? 
Exportação? 

 Supermercados 
 Entregas a domicílio 
 Restaurantes 

 Supermercados, 
lojas especializadas, 
feiras nacionais, 
internacionais, 
distribuidoras. 

 Exportação para 
EUA e Japão 

* Admite múltipla escolha.  
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PARTE II – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS APRESENTADOS 

 
O mercado de orgânicos é promissor e mostra tendência de crescimento tanto 

externo quanto interno.  As principais ameaças, contudo, vêm embutidas no 

próprio sucesso: oportunidade de lucros atrai “oportunistas” e a ampliação da 

quantidade e área geográfica reduz a eficiência de mecanismos informais de 

controle. Por esse motivo, regras bem definidas e efetivas de credenciamento e 

certificação são fundamentais nesse negócio. Além disso, a articulação com os 

sistemas de vigilância sanitária pode evitar problemas de contaminação não 

química. O crescimento da oferta tende a reduzir margens e por isso, ganhos de 

eficiência são importantes. A pesquisa agronômica torna-se crescentemente 

necessária, assim como o desenvolvimento de produtos e processos para 

processamento, armazenagem e transporte. Estudos internacionais têm mostrado 

que esse produto não está técnica e economicamente restrito a micro e pequenos 

produtores, cuja sobrevivência dependerá de arranjos eficientes de ação coletiva 

na obtenção de conhecimento, compra e venda de produtos. 

Após os resultados consolidados das entrevistas, propõe-se que sejam 

preenchidas as tabelas inseridas abaixo com o objetivo de definir os três grupos 

produtos que apresentam maiores desafios e oportunidades para o SAG de 

orgânicos brasileiro e que serão objeto de aprofundamento na segunda etapa da 

pesquisa.  

Na parte I foram apresentadas as principais características do ambiente 

institucional brasileiro e internacional. Como se observou a regulamentação 

brasileira possui algumas especificidades vis-à-vis a de outros países. Verificou-se 

também que está ocorrendo um grande ingresso de certificadoras internacionais 

no País. Na tabela 10 estão algumas das constatações observadas. Propomos 

que a tabela seja completada com outras constatações que julgar pertinente bem 

como as ameaças e oportunidades respectivamente relacionadas.  
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Tabela 10 – Ameaças e Oportunidades do ingresso de certificadoras no mercado brasileiro 
de orgânicos 

Constatações Ameaças Oportunidades 

 Proibição de certificadoras com fins 

lucrativos 

  

 Grande número de certificados   

 Proliferação de empresas certificadoras   

 Entrada de certificadoras credenciadas 

pela IOAS (IFOAM) 

  

   

   

 
Nas entrevistas realizadas com os produtores foram observados uma série de 

problemas relativos à produção de orgânicos. A seguir pede-se que sejam 

colocados em ordem de importância os produtos que apresentam maiores 

problemas identificando a causa na coluna ao lado.  

Tabela 11 - Ordenar quais os produtos que apresentam maiores problemas e por quê?  
Produto Comercializado In 

Natura 
Problemas 

 Produto 1:  

 Produto 2:  
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Produto Industrializado E 
Comercializado No 

Mercado Interno 

Problemas 

 Produto 1:  

 Produto 2:  

   

   

   

   

 
 

Produto Exportado Problemas 

 Produto 1:  

 Produto 2:  

   

   

   

   

 
 Da mesma forma que na atividade anterior, pede-se que sejam identificados 

os principais produtos que apresentam maiores oportunidades para o 

desenvolvimento do agronegócio de orgânico.  
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Tabela 12 - Ordenar quais os produtos que apresentam maiores oportunidades e 
por quê? 
Produto Comercializado In 

Natura 
Oportunidades 

 Produto 1:  

 Produto 2:  

   

   

   

   

 
Produto Industrializado E 

Comercializado No 
Mercado Interno 

Oportunidades 

 Produto 1:  

 Produto 2:  
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Produto Exportado Oportunidades 

 Produto 1:  

 Produto 2:  
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Anexo 8 - O Ambiente Institucional de Produtos Orgânicos: 
inserção do Estado de São Paulo19 

Maria Celia Martins de Souza  

 

Resumo 

O aumento da produção e consumo de produtos orgânicos alcançou proporções 

difíceis de serem imaginadas alguns anos atrás. A velocidade desse processo tem 

provocado um crescimento desordenado do mercado, trazendo vários 

desequilíbrios que podem anular os efeitos dos esforços que vem sendo feitos 

pelos movimentos de agricultura orgânica nos últimos anos. O estudo busca 

diagnosticar o ambiente institucional em que se insere a produção, processamento 

e distribuição de alimentos orgânicos no Brasil, focalizando o estado de São 

Paulo. Para melhor compreensão do que ocorre no estado, são abordados alguns 

pressupostos mais genéricos do mercado de orgânicos, uma vez que várias 

características desse sistema agroindustrial ultrapassam as fronteiras nacionais e 

estaduais, como as normas internacionais e a regulamentação na esfera federal. 

Apresenta-se características da produção de orgânicos, com uma breve descrição 

das  vertentes e dos elos comuns entre elas, com os aspectos políticos, o 

crescimento que vem sendo observado no mercado e uma breve caracterização 

dos consumidores. Mostra-se também características do mercado de orgânicos, 

considerando os sistemas de incentivo e as formas de controle que trazem como 

conseqüência a necessidade de certificação. Os movimentos de agricultura 

orgânica no Brasil e em São Paulo, com algumas estimativas da produção 

brasileira, além de aspectos como a construção do conhecimento em agricultura 

ecológica, a atuação de órgãos governamentais, de ONGs e de outras 

associações, com indicação de cursos e de outras formas de divulgação 

observadas. Apresenta-se a certificação orgânica no Brasil, os certificadores, os 

                                                 
19 Estudo realizado para o Projeto SEBRAE-SP/ FIPE/PENSA/FEA/USP – Estudo do Sistema  
Agroindustrial de Produtos Orgânicos no Estado de São Paulo. 
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padrões e custos de certificadores. São também abordados os reflexos na esfera 

institucional, o financiamento da produção e aspectos do consumidor de produtos 

orgânicos no Brasil e em São Paulo, assim como a legislação pertinente. 
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O Ambiente Institucional de Produtos Orgânicos: inserção do Estado de São Paulo 
Maria Celia Martins de Souza20

 

1. Introdução 

O aumento recente do interesse pela produção e consumo de produtos orgânicos 

está alcançando proporções   difíceis de serem imaginadas alguns anos 

atrás, com taxa de crescimento de 50% ao ano no Brasil (CERRI, 2001:55) e entre 

5% e 40% ao ano se consideradas as estimativas mundiais (UNCTAD, 1999:4). A 

velocidade desse processo tem provocado uma forma de crescimento muitas 

vezes desordenado, trazendo uma série de desequilíbrios que podem anular os 

efeitos de inúmeros esforços que vem sendo feitos pelos integrantes dos 

movimentos de agricultura orgânica ao longo desses últimos anos.  

Apesar da falta generalizada de estatísticas, merece destaque o crescente número 

de empresas de todos os portes envolvidas com produtos orgânicos. Micro, 

pequenas, médias e mais recentemente grandes empresas vêm se dedicando a 

essa atividade, seja na provisão de insumos, produção, processamento de 

matéria-prima de origem orgânica e sua distribuição. Cresce também a 

preocupação dos consumidores com relação a sua saúde e à preservação do 

meio ambiente. A maior conscientização dos consumidores sobre os impactos 

sociais e ambientais favorece o crescimento da demanda por esses produtos. 

O grande número de novos agentes operando nesse mercado diferenciado, ainda 

em desequilíbrio, inseridos num cenário onde as regras do jogo ainda se 

encontram em construção, requer uma análise sistêmica que sugira uma série de 

ações que possam favorecer o crescimento harmonioso desse mercado. Além da 

oferta menor que a demanda e a escassez de informações técnicas, o 

crescimento do mercado de orgânicos enfrenta ainda a possibilidade de fraudes. A 

                                                 
20 Pesquisadora do IEA/SAA – Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo. E-mail: mcsouza@iea.sp.gov.br  
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distância entre produtores e consumidores, e sua dificuldade de percepção da 

presença de determinados atributos - como por exemplo a ausência de 

agrotóxicos – além do preço mais elevado obtidos pelos produtos orgânicos, 

podem gerar atitudes oportunistas tornando necessário o processo de certificação.  

Ocorrências recentes como o mal da vaca louca, por exemplo, são fatos que 

comprovam a inadequação das práticas da agricultura convencional e podem 

representar a “guinada definitiva na direção de uma agricultura natural” 

(HARKALY, 2001:24). Apesar de sua expansão, o aumento da oferta ainda é um 

grande desafio a ser enfrentado pela agricultura orgânica, tanto em termos de 

quantidade como na manutenção de sua qualidade e padrões éticos 

(AMPLIAÇÃO, 2001:1).  

O objetivo desse estudo é realizar um diagnóstico do ambiente institucional em 

que se insere a produção, processamento e distribuição de alimentos orgânicos no 

Brasil. Busca-se caracterizar algumas questões relevantes relacionadas às 

atuações de organizações governamentais e não governamentais (ONGs), no que 

se refere ao suporte institucional para o funcionamento do mercado. Aspectos 

importantes são: (a) a construção e difusão do conhecimento relacionado à 

agricultura ecológica, como o ensino, pesquisa e extensão rural; (b) os 

instrumentos que favorecem o reconhecimento dos atributos que diferenciam os 

orgânicos dos produtos convencionais, como a definição de padrões e a 

certificação, assim como o credenciamento dos agentes certificadores; (c) as 

medidas desenvolvidas para regulamentar o mercado; (d) a provisão de recursos 

financeiros para atividades relacionadas à agricultura orgânica, e (e) o papel dos 

consumidores. Como várias características desse sistema agroindustrial 

ultrapassam as fronteiras nacionais e estaduais, como as normas internacionais e 

a regulamentação na esfera federal, são abordados alguns pressupostos mais 

genéricos do mercado de orgânicos. O foco do estudo, no entanto, concentra-se 

no estado de São Paulo. 
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O estudo divide-se em dez tópicos, além dessa introdução. A seção dois 

apresenta algumas características da produção de orgânicos como uma forma 

diferente de agricultura, com uma breve descrição das diferentes vertentes e os 

elos comuns entre elas, observando seus aspectos políticos, o crescimento que 

vem sendo observado no mercado e uma breve caracterização dos consumidores. 

A parte três mostra características do mercado de produtos orgânicos, 

considerando os sistemas de incentivo e as formas de controle que trazem como 

conseqüência a necessidade de certificação. A seção quatro apresenta os 

movimentos de agricultura orgânica no Brasil e em São Paulo, com algumas 

estimativas da produção brasileira. A parte cinco mostra a construção do 

conhecimento em agricultura ecológica, avaliando a atuação de órgãos 

governamentais, das ONGs e de outras associações, assim como a indicação de 

cursos e de outras formas de divulgação observadas. A certificação orgânica no 

Brasil é apresentada na parte seis, que mostra os certificadores, faz 

considerações genéricas sobre os padrões e alguns custos de certificadores. A 

seção sete indica os reflexos na esfera institucional. O item oito trata do 

financiamento da produção, tanto através do crédito formal como do informal. A 

seção nove mostra o consumidor de produtos orgânicos no Brasil e em São Paulo, 

além de alguns aspectos relativos a sua defesa em caso de fraude. A parte dez 

traz as considerações finais e o item onze mostra a bibliografia citada no estudo. A 

legislação pertinente encontra-se em anexos no final do texto. 

 

2. Características da Produção de Orgânicos 

A chamada Revolução Verde é o padrão de produção hoje conhecido como 

agricultura moderna ou agricultura convencional, cuja adoção foi intensificada 

após a Segunda Guerra Mundial e teve seu auge na década de 1970. É o 

processo pelo qual se consolidou o padrão agrícola químico, motomecânico e 

genético, originado nos Estados Unidos e na Europa, e disseminado para vários 



  
 
 
 

 132

países. O termo deriva de grandes avanços da engenharia genética aplicada à 

agricultura, que possibilitou a produção de variedades vegetais altamente 

produtivas, desde que associadas a um conjunto de práticas e insumos industriais, 

conhecido como “pacote tecnológico” (EHLERS, 1999). 

Os movimentos de agricultura orgânica representam uma resposta a esse padrão 

de produção agrícola. A definição de produtos orgânicos envolve a produção de 

fibras e alimentos processados ou ‘in natura’ provenientes de um conjunto de 

insumos e práticas agrícolas diferentes dos preconizados pela agricultura 

convencional.  

 Esses movimentos contrários ao processo de modernização valorizam o 

uso da matéria orgânica e de outras práticas culturais favoráveis aos processos 

biológicos. Suas origens remontam ao início da década de 1920, agrupando-se 

em quatro grandes vertentes, com o nome genérico de agricultura alternativa ou 

agricultura ecológica.  

2.1. As Principais Correntes do Movimento Orgânico 

Na Europa, em 1924, surgiu a agricultura biodinâmica, com base nos sistemas de 

produção propostos pelo filósofo Rudolf Steiner, criador da Antroposofia21, a partir 

de um ciclo de oito palestras proferidas na Fazenda Koberwitz, próxima a Breslau, 

atual Polônia. Steiner difundiu a idéia de que a propriedade agrícola deve ser 

entendida como um organismo, integrando produção animal e vegetal e 

ressaltando a importância em se manter a qualidade do solo para promover a 

produção. Indicou o uso de esterco e de aditivos para adubação, os preparados 

biodinâmicos, como meio de estimular as ‘forças naturais’ dos solos.  

O movimento biodinâmico se consolidou na Alemanha e se expandiu pela Áustria, 

Suíça, Itália, França, países nórdicos e Estados Unidos. Seu crescimento foi 

favorecido pelo aumento do número de consumidores interessados em alimentos 

                                                 
21 A Antroposofia é um movimento filosófico com manifestações em diversos campos da atividade humana, 
como a arquitetura, pedagogia, medicina e agricultura. 
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produzidos por esse método, considerados de maior valor nutritivo, de baixo 

impacto sobre o ambiente e de grande valor paisagístico. Os produtos 

biodinâmicos são reconhecidos e comercializados mundialmente com a marca 

Demeter (EHLERS, 1999:50-52).  

Os princípios da agricultura orgânica foram desenvolvidos a partir de 1925, com 

base na experiência do inglês Sir Albert Howard na Índia, onde desenvolveu vários 

estudos sobre compostagem e adubação orgânica. Sua obra ressaltou a 

importância da matéria orgânica nos processos produtivos, reforçando a idéia de 

que o solo era mais do que um conjunto de substâncias, pois nele ocorrem uma 

série de processos biológicos essenciais para a saúde das plantas. Lady Balfour, 

fundadora da Soil Association na Inglaterra ajudou a difundir as idéias de Howard 

nesse país e em outros de língua inglesa. Em princípio suas idéias foram 

hostilizadas, por serem contrárias ao padrão químico predominante. Mas foram 

aceitas por dissidentes desse padrão, como o norte-americano Jerome Rodale, 

que levou suas propostas para os Estados Unidos, aplicando-as em sua fazenda 

da Pensilvânia, adquirida em 1940.  

Suas experiências foram disseminadas através livros e da revista Organic 

Gardening and Farm, que no início foram um fracasso de vendas. Essa situação 

só se reverteu a partir dos anos 1960, quando os movimentos preservacionista e 

conservacionista, que deram origem ao atual movimento ambientalista, levou a 

uma maior preocupação dos consumidores com a qualidade nutritiva dos 

alimentos. Nos anos 1970, a fazenda de Rodale, sob os cuidados de seu filho 

Robert, tornou-se então um centro de referências e de divulgação dos métodos 

orgânicos de produção (EHLERS, 1999:52-54) 

Já a agricultura biológica teve início na Suíça na década de 1930, proposta no 

político Hans Peter Müller, cujas preocupações econômicas e sócio-políticas, 

como a autonomia dos produtores e a comercialização direta com os 

consumidores criaram as bases do modelo organo-biológico. Suas idéias ficaram 
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latentes até a década de 1960, quando o médico alemão Hans Peter Rush, 

interessado nas relações entre dieta alimentar e saúde, divulgou suas propostas. 

Nessa época, aspectos como a preservação ambiental, a qualidade dos alimentos 

e a busca por fontes renováveis de energia conciliavam-se com o surgimento do 

movimento ecológico. 

O modelo biológico, anteriormente chamado de organo-biológico, mesmo 

recomendando o uso de matéria orgânica, não priorizava a propriedade como um 

organismo, na medida em que não considerava essencial a associação entre 

agricultura e pecuária e preconizava a incorporação de rochas moídas ao solo. A 

propriedade deveria se integrar com as outras e com as demais atividades sócio-

econômicas regionais. Esse modelo foi difundido na Alemanha, Suíça e França, 

onde mais se desenvolveu. Vale destacar o trabalho de Claude Aubert, que 

divulgou a essência da agricultura biológica: a saúde das plantas estava 

diretamente associada à saúde dos solos, proveniente de seu manejo, da 

fertilização e da rotação de culturas. Uma grande contribuição para divulgar a 

agricultura biológica foi dada pelo biólogo Francis Chaboussou, responsável pela 

teoria da trofobiose, que mostra uma estreita relação entre a intensidade de 

ataques de pragas e doenças e o estado nutricional das plantas. Segundo a 

trofobiose, mais importante do que combater as pragas é cuidar do estado 

nutricional das plantas (EHLERS, 1999:56-60). 

A agricultura natural surgiu no Japão, a partir de 1935, com base na religião criada 

por Mokiti Okada, um estudioso de filosofia, artes e agricultura. Seu princípio 

fundamental é que a atividade agrícola deve respeitar as leis da natureza. Para 

Mokiti Okada, se a arte pode purificar o espírito, os alimentos produzidos sem 

produtos químicos também podem purificar o corpo.  

Mas foi no Japão que as propostas de Okada tiveram maior aceitação, apesar de 

ainda ocupar um espaço marginal. Disseminaram-se para outros países mesmo 

após sua morte, com a criação de uma fundação. As práticas agrícolas 
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recomendadas pela agricultura natural são a repetição de culturas, uso de adubos 

verdes, emprego de compostos e cobertura morta no solo. O controle de pragas e 

doenças deve ser feito pela melhoria das condições do solo e a manutenção das 

características naturais do ambiente, pelos inimigos naturais das pragas e, em 

último caso, pela utilização de produtos naturais. A agricultura natural não 

recomenda a repetição de culturas, pois ela não acontece espontaneamente na 

natureza. Estimula-se técnicas de compostagem vegetal - como o Bokashi – pois 

o uso de matéria orgânica de origem animal não é indicado, e o uso de 

microorganismos – os EMs - que auxiliam os processos de decomposição. 

Quase na mesma época, Manasobu Fukuoka chegava a conclusões semelhantes, 

formulou os princípios do que chamou de agricultura da natureza, apesar não 

terem trabalhado juntos. Segundo ele, o produtor deve aproveitar ao máximo os 

processos que já ocorrem na natureza de modo espontâneo, conforme o princípio 

de ‘não fazer’, evitando esforços desnecessários e desperdícios de energia. As 

idéias de Fukuoka difundiram-se na Austrália pelo método conhecido como 

permacultura (EHLERS, 1999:61-65). 

2.2. Os Elos Comuns 

 Os movimentos de agricultura orgânica apresentam um elo comum entre as 

quatro vertentes, que é o objetivo de desenvolver uma agricultura ecologicamente 

equilibrada e socialmente justa, além de economicamente viável22. Seus 

princípios básicos são a redução do uso de produtos químicos e a valorização de 

processos biológicos e vegetativos nos sistemas produtivos, que se traduzem pelo 

emprego de práticas agrícolas como adubação orgânica de origem animal ou 

vegetal, plantio consorciado e controle biológico de pragas (EHLERS, 1999). 

                                                 
22 Os debates sobre os indicadores utilizados para estratégias de desenvolvimeto sustentável na agricultura 
apontam para: (a) produtividade, um indicador tradicional, medido em termos de produto/energia, ou valor da 
produção por unidade de insumo; (b) estabilidade, medida pela variação da produtividade diante de flutuações 
normais ou cíclicas do meio ambiente, como o clima e outros fatores; (c) eqüidade, que se refere às formas 
como os benefícios da produção agrícola são divididos na sociedade, medida pelo grau de desigualdade 
dessa distribuição (Conway & Barbier, 1988, apud KITAMURA, 1994). 
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 A agricultura orgânica é uma forma de condução da atividade agrícola e 

pecuária, que adota sistemas de produção diferentes, pois excluem - ou evitam - o 

emprego de fertilizantes solúveis, agrotóxicos e outros produtos químicos nas 

operações de cultivo, enquanto os métodos da agricultura convencional os utilizam 

de modo intensivo (Oelhaf, 1978, citado por ALTIERI, 1995:181).  

 Os métodos utilizados pela agricultura orgânica não representam ausência 

de tecnologia, ou mesmo um simples retorno ao passado. Os produtores 

orgânicos podem fazer uso de máquinas, variedades recomendadas, sementes 

certificadas, manejo de gado consistente e práticas de manejo de solo e água, 

além de métodos inovadores de reciclagem de resíduos orgânicos (ALTIERI, 

1995:181). 

 O termo ‘orgânico’ é melhor compreendido não quando se refere aos tipos 

de insumos usados na produção, mas sim quando se visualiza o conceito da 

unidade produtiva como um organismo, onde todos as partes componentes - o 

solo, os minerais, os microorganismos, a matéria orgânica, os insetos, as plantas, 

os animais e os homens - interagem para criar um todo coerente. Em muitos 

países europeus, a agricultura orgânica é conhecida como agricultura ecológica, 

refletindo o nexo de dependência do manejo do ecossistema, ao invés do 

emprego exclusivo de insumos externos, sejam eles químicos ou não (LAMPKIN, 

1994:5). 

 Os sistemas de produção orgânicos são definidos pelo autor como um 

enfoque da agricultura, cujo principal objetivo é o de criar sistemas de produção 

agrícola sustentáveis e integrados sob os aspectos ambientais, econômicos e 

humanos. Devem maximizar o nexo de dependência dos recursos renováveis 

originados na fazenda e o manejo de processos biológicos, ecológicos e suas 

interações, para fornecer níveis aceitáveis de nutrição humana, vegetal e animal, 

proteção contra pragas e doenças, além de retorno apropriado para os recursos 
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humanos e outros recursos empregados no processo produtivo. Maiores detalhes 

podem ser observados no Box 1. 

Box 1 –  Algumas características dos sistemas de produção orgânicos 

 • proteção da fertilidade dos solo no longo prazo, pela manutenção dos 

níveis de matéria orgânica, promoção da atividade biológica dos solos e 

intervenção cuidadosa de práticas mecânicas;  

• fornecimento de nutrientes para as culturas de modo indireto, por meio de fontes 

de nutrientes relativamente insolúveis que são colocados à disposição das plantas 

por meio da ação dos microorganismos do solo;  

 • auto-suficiência de nitrogênio, pelo uso de leguminosas e fixação biológica 

de nitrogênio, assim como a reciclagem efetiva de materiais orgânicos, incluindo 

restos de culturas e dejetos animais;  

 • controle de ervas, pragas e doenças com base, em primeiro lugar, na 

rotação de culturas, predadores naturais, diversidade, adubação orgânica, 

variedades resistentes e intervenção térmica, biológica e química limitada, 

preferencialmente mínima;  

 • manejo extensivo do gado, dando total atenção a suas adaptações de 

evolução, necessidades comportamentais e de bem-estar animal com relação a 

tópicos como nutrição, habitação, saúde, melhoramento e criação; 

 • atenção cuidadosa ao impacto dos sistemas de produção sobre o 

ambiente mais amplo e sobre a conservação da vida selvagem e dos habitats 

naturais. 

Fonte: (LAMPKIN, 1994:5-6) 

 Os sistemas de produção orgânicos representam instrumentos para se 

alcançar a sustentabilidade, considerando não apenas a conservação de recursos 

não-renováveis, mas também questões relativas à sustentabilidade ambiental e 

social (LAMPKIN, 1994:5). O conceito de desenvolvimento sustentável foi 
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disseminado em vários setores, a partir de 1987, quando a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou “Nosso Futuro Comum”, o 

Relatório Brundtland, e busca transmitir a idéia de que o desenvolvimento deve 

conciliar o crescimento econômico e a conservação dos recursos naturais no 

longo prazo. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio-92, veio a reafirmar esse ideal (EHLERS, 1999).  

As tecnologias sustentáveis e de baixa utilização de insumos têm em comum a 

filosofia de enfocar o agroecossistema como um sistema integrado, 

interdependente, evolucionário e interativo. A aplicação do conhecimento do 

agroecossistema requer mão-de-obra intensiva para monitoramento dos estágios 

de desenvolvimento das culturas e de plantas invasoras, pragas, predadores e 

parasitas, da umidade e da temperatura, além de outras variáveis agroecológicas 

(HALL et al., 1989). 

A agricultura orgânica, contudo, é mais do que uma filosofia, pois define uma 

ampla gama de padrões de produção, estabelecidos oficialmente em muitos 

países a partir do início dos anos 1990, quando tiveram início as regulamentações 

governamentais para definir produto orgânico  IFOAM, 1997:4).  

Entre os principais atributos da produção orgânica estão a sustentabilidade 

ambiental, seus efeitos sociais positivos e a viabilidade econômica no longo prazo 

(UNCTAD, 1996). Valores como os do comércio solidário (fair trade) e do 

movimento eco-gastronômico Slow Food estão sendo cada vez mais incorporados 

ao movimento orgânico. Exemplo recente disso foi um seminário ocorrido na 

Biofach, a maior feira mundial de produtos orgânicos, em fevereiro de 2001, com o 

tema “Bio, Fair and Slow Food: three columns for a common roof?”. O objetivo do 

seminário foi o de promover a cooperação mais intensa entre estes movimentos 

(GEIER, 2001a:6). 

Em linhas gerais, o desenvolvimento na esfera internacional do movimento 

orgânico nos últimos 70 anos pode ser reduzido a três etapas importantes. A fase 
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entre 1924 e 1970 caracterizou-se por um período de lutas e dificuldades 

financeiras para o estabelecimento da agricultura orgânica num ambiente 

extremamente hostil. Nessa época também foram escritos os trabalhos mais 

importantes relacionados ao tema. Entre 1970 e 1980, com o aumento da 

demanda e da preocupação com questões ambientais foram desenvolvidos os 

sistemas de certificação os pontos de venda se multiplicaram. A partir de 1980 a 

agricultura orgânica ganha maior aceitação e são estabelecidos os padrões 

nacionais e internacionais. No final dessa década governos de países como 

Suécia, Holanda e Alemanha passaram a introduzir esquemas de apoio para 

estimular a conversão para a agricultura orgânica. A respeitabilidade aumenta no 

início dos anos 1990, quando Estados Unidos e União Européia elaboram suas 

regras, definindo produtos orgânicos em termos legais (TATE, 1994:11-12). 

2.3. Aspectos Políticos  

 O movimento orgânico ganhou força política a partir de 1972, quando foi 

fundada a IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements em 

Paris. A IFOAM é a organização guarda-chuva que congrega e coordena a rede 

dos movimentos orgânicos em âmbito mundial, cuja principal atribuição é a de 

estabelecer a troca de informações entre seus associadas. Conta atualmente com 

740 entidades associadas, presentes em 103 países. Promove também a 

harmonização de normas técnicas, bem como o credenciamento de agências 

certificadoras de produtos orgânicos.  

A investigação pública ofereceu grande suporte institucional para o 

desenvolvimento e difusão das práticas da agricultura orgânica. Aspectos político-

institucionais da expansão dos movimentos orgânicos nos Estados Unidos podem 

ser encontrados no Box 2 e na Europa no Box 3. 

Box 2 –  Alguns aspectos políticos e institucionais da agricultura orgânica nos 

Estados Unidos 
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Nos Estados Unidos, uma nova geração de ambientalistas deu início a ações de 

lobby em Washington para introduzir novas questões à pauta tradicional de 

entidades conservacionistas. Os perigos dos pesticidas para a flora e a fauna, 

além da poluição do ar e da água, foram rapidamente articulados com outros

grandes movimentos, como o de consumidores, o sindical, o de saúde, etc. 

 Entre 1972 e 1978, o suporte financeiro de agências governamentais norte-

americanas, como USDA United States Department of Agriculture, EPA –

Environmental Prrotection Agency e NSF - National Service Foundation 

impulsionou, em várias universidades, as pesquisas em manejo integrado de 

pragas, que se baseia na redução do uso de produtos químicos, privilegiando o 

controle das pragas através de seus inimigos naturais.  

 Nos Estados Unidos, os programas interdisciplinares de agricultura 

sustentável, que congregam pesquisadores das universidades e agricultores, 

tiveram início na década de 1980, com apoio financeiro tanto estadual como 

federal. Em 1986, a Universidade da California instituiu o SAREP - Sustainable 

Agriculture Research and Education Program. Programas similares também 

surgiram em outros estados norte-americanos e em 1988 tem início o LISA - Low-

Input Sustainable Agriculture, de âmbito nacional. 

 Em 1990, por determinação do OFPA - Organic Foods Production Act,  foi 

instituído o NOSB - National Organic Standards Board, encarregado de 

estabelecer padrões nacionais para produção e rotulagem orgânica para auxiliar o 

USDA a implementar as regras em todo o país. O NOSB, que congrega 

representantes da indústria, de consumidores e de entidades ambientalistas, 

trabalhou em conjunto com o USDA para desenvolver suas recomendações. 

 A lei agrícola norte-americana aprovada em 1996, conhecida como FAIR 

Act, indicou um novo modo de regulação setorial, com uma política de renda 

desvinculada de restrições de plantio, que terá que responder à crescente pressão 

social pela proteção ambiental e por alimentos mais saudáveis. Mas o ritmo da 
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transição para sistemas de produção menos agressivos ao ambiente depende de 

aspectos políticos. O novo contrato entre sociedade e agricultura do FAIR Act, e 

os obstáculos inerentes ao processo decisório, indicam as dificuldades objetivas 

de negociação. 

Exemplo disso foi o lançamento em meados de dezembro de 1997, pelo USDA, 

das regras para implementar o OFPA e para harmonizar os padrões nacionais 

para produção e rotulagem orgânica. Essas regras foram objeto de profundas 

críticas por parte de organizações ambientalistas, por não acatarem as 

proposições do NOSB, que representam um consenso entre diferentes atores da 

indústria orgânica. As críticas abordam pontos polêmicos para padrões orgânicos 

já consagrados, como o uso de substâncias sintéticas, tóxicas, organismos bio-

engenheirados, irradiação e bio-sólidos, entre outros. 

Os padrões orgânicos nacionais lançados recentemente pelo USDA limitam 

bastante a atuação do setor. Impedem que os padrões sejam revisados 

regularmente, que os certificadores usem padrões diferentes daqueles 

determinados pelo governo, mesmo que mais restritos, e não permite a 

certificação de setores não incluídos na regulamentação americana, como 

produtos têxteis e organismos aquáticos, entre outras restrições. 

Fonte: VEIGA (1993), ACTION (1998), VAUPEL (2001). 

 

Box 3 –  Alguns aspectos políticos e institucionais da agricultura orgânica na 

Europa 

 Entre 1983 e 1985, o apoio institucional para difusão da agricultura orgânica 

na Europa foi de grande importância para consolidação do movimento. Disciplinas 

relacionadas ao assunto começaram a ser ministradas em vários países, como 

Alemanha, Suécia, Holanda, Itália e Inglaterra. 

 Desde o início da década de 1970 surgiram problemas com a 

implementação da CAP - Common Agricultural Policy (Política Agrícola Comum) 
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da União Européia. Tais problemas estão refletidos nas medidas de reforma do 

CAP em 1992 e nos quatro objetivos mais importantes da atual política agrícola: 

manutenção da renda agrícola, redução do excesso de oferta, reorientação da 

agricultura para áreas de demanda do mercado e proteção ambiental.  

As pressões para reforma da política agrícola, com a mudança do enfoque da 

produção agrícola para a proteção ambiental, partiram dos altos custos 

orçamentários das políticas existentes, do acordo do GATT - General Agreement 

of Tariffs and Trade de 1993, e da proposta de ampliação da União Européia, com 

a inclusão da Noruega, Suécia, Finlândia e Áustria.  A agricultura orgânica 

apresenta potencial para dar contribuições significativas para as reformas na 

política agrícola, particularmente nas áreas de proteção ambiental, redução da 

oferta excedente de alguns produtos e reorientação da agricultura para atender a 

demandas do mercado. 

  Os custos da conversão e o fato desses custos incidirem sobre produtores 

individuais, fez com que vários países introduzissem esquemas de apoio à 

conversão e outras formas de suporte financeiro para produtores orgânicos, a 

partir de 1987. Guardadas as particularidades de cada um deles, e os objetivos 

diferentes dos programas de política agrícola, seja a ênfase na redução da 

produção ou na promoção de benefícios ambientais, países como Dinamarca, 

Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, Áustria e Alemanha iniciaram esquemas de 

apoio financeiro para a conversão para sistemas orgânicos de produção.  

A regulamentação européia para produtos orgânicos de origem vegetal foi adotada 

em 1991 (2092/91) e complementada com padrões de produção animal em 1999 

(1804/99). 

Fonte: HARKALY (1998); LAMPKIN & PADEL (1994) 

  A experiência desses países, sobretudo os europeus, mostra que, 

sob condições adequadas na esfera institucional, pode-se obter uma rápida e 

consistente expansão da produção orgânica. A agricultura orgânica apresenta 
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grande potencial para combinar a influência do mercado com práticas ambientais 

recomendáveis e incentivos de política. 

2.4. O Crescimento do Mercado 

 Até cerca de dez a vinte anos atrás, poucos acreditavam que os produtores 

de produtos orgânicos pudessem sobreviver sob o aspecto econômico. Há 

oportunidades de crescimento do mercado de produtos orgânicos, pois ainda se 

trata de um mercado reduzido. São três as fontes de evidências que indicam que o 

mercado de produtos orgânicos encontra-se em desequilíbrio: os produtores, os 

consumidores e o funcionamento do mercado. Manifestações de um sistema de 

mercado em desequilíbrio incluem a oferta descontínua do produto, a demanda 

latente detectada por pesquisas de mercado, entrada ou saída da indústria e 

flutuações no preço e volume produzido (HALL et al., 1989). 

 Nos estágios iniciais da agricultura orgânica, os produtores ingressaram na 

atividade em troca de benefícios não-pecuniários, como crença e estilo de vida. O 

crescimento da área cultivada com sistemas orgânicos, no entanto, deu-se pela 

busca de lucro. Os ingressantes mais recentes no sistema perceberam lucros 

potenciais e cultivam áreas maiores do que as primeiras fazendas orgânicas, cujos 

objetivos aproximavam-se mais da busca de uma filosofia de vida ou de um ideal 

(HALL et al., 1989). 

 A implantação de métodos orgânicos de cultivo envolve conhecimentos 

específicos e investimentos no agroecossistema, o que expõe os agricultores a um 

risco temporário e se constitui numa barreira à entrada, pois tende a retardar a 

expansão desses métodos e prorrogar ainda por algum tempo a obtenção de 

lucros extra-econômicos de curto prazo (HALL et al., 1989).  

 Um estudo da OFRF - Organic Farming Research Foundation, realizado em 

1996 com produtores orgânicos norte-americanos, mostrou os seguintes 

resultados: para 71% a maior barreira que enfrentam é a falta de conhecimento 

sobre métodos de produção orgânicos e para 63% é a falta de informação e de 
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cooperação dos agentes de extensão rural. Entre as prioridades para pesquisa, os 

produtores indicaram a relação entre práticas de cultivo, nutrição e qualidade da 

produção, rotação de culturas para manejo de pragas e da fertilidade do solo, 

demanda do consumidor por produtos orgânicos, relação entre nutrição das 

plantas e resistência a pragas, culturas intercalares, adubos verdes, e saúde 

animal preventiva (OFRF, 1996). 

Mesmo assim, outras pesquisas mostram que a área cultivada com produtos 

orgânicos nos Estados Unidos está se expandindo rapidamente. Os novos 

produtores declararam, ao contrário daqueles que primeiro ingressaram na 

atividade, que o motivo é a maximização de lucros. A falta de disponibilidade de 

produtos orgânicos foi apontada como o maior impedimento para o aumento do 

consumo, o que sugere um grande potencial de oferta para alimentos orgânicos a 

modestos preços premium. 

 A expansão da oferta com a comercialização de orgânicos por cadeias de 

supermercados, confere a eles um papel importante na provisão de informações 

sobre as características e preços desses produtos. O interesse do consumidor por 

alimentos orgânicos é usado pelas redes varejistas como uma estratégia de 

marketing, para aumentar sua participação nesse novo e ainda reduzido mercado, 

mas que se encontra em rápida transição. 

 No Reino Unido, na medida em que a linha de produtos orgânicos se 

expandiu de frutas e verduras para leite e seus derivados, cerveja, vinho, mel, 

café, carne e derivados do trigo, tornou-se possível encontrá-los com maior 

regularidade nos pontos de venda. A expansão do leque de produtos representa 

um avanço da agricultura orgânica, mas estes produtos ainda representam um 

nicho de mercado, pois os volumes de vendas ainda são reduzidos e os preços, 

elevados. As restrições de oferta e a falta de acordos entre varejistas e 

fornecedores têm levado esse mercado a um desenvolvimento bastante lento 

(MATTHEWS, 1994). 
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O consumo de orgânicos, no entanto, tem sido bastante estimulado por episódios 

como o ”mal da vaca louca”. O Salão Internacional de Agricultura promovido na 

França em 1999 mostrou uma forte preocupação dos consumidores e de grandes 

empresas23 de processamento e distribuição de alimentos com relação aos 

produtos orgânicos (VEIGA, 2001). 

2.5. Os Consumidores     

 A disposição dos consumidores em pagar por atributos de saúde, 

ambientais e sociais associados aos produtos orgânicos, depende muito de sua 

situação econômica. Se a renda familiar for restrita, como na maioria dos países 

em desenvolvimento, a relação entre preço e valor nutricional dos alimentos é 

decisiva. Com o aumento da renda, outros atributos do produto, como os não 

econômicos, ganham importância (UNCTAD, 1996). 

 Pesquisas realizadas nos Estados Unidos concluíram que a maioria dos 

consumidores entrevistados compram alimentos rotulados como orgânicos e 

gostariam de comprar mais se estivessem mais disponíveis. Uma parcela menor 

de consumidores deseja pagar um preço premium por produtos orgânicos. As 

maiores restrições para um volume maior de compras desses produtos são 

apontadas pelos consumidores como a falta de disponibilidade nos 

supermercados que freqüentam, a localização das lojas e o tempo de procura. O 

fator preço também aparece como restrição ao consumo, mas foi menos 

significativo para consumidores com renda mais elevada (HALL et al., 1989). 

 A maior preocupação dos consumidores norte-americanos ao buscarem 

produtos orgânicos é com resíduos de pesticidas nos alimentos (62% 

preocupados e 24% de algum modo preocupados). Os fatores relacionados à 

saúde aparecem em menor proporção: gorduras (52% e 29%, respectivamente), 

                                                 
23 Estavam presentes três grandes grupos locais do agronegócio: Danone, Carrefour e Auchan. Iniciativas 
semelhantes ocorreram na Holanda, lideradas pelo Rabobank e no Reino Unido com as cadeias de 
dsitribuição Sainsbury, Tesco e Marks & Spencer (VEIGA, 2001). 
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aditivos e conservantes (45% e 31%), sal (44% e 32%), colesterol (43% e 34%), 

açúcar (41% e 32%), fibras (36% e 37%) e corantes artificiais (34% e 27%). 

 Do total da amostra entrevistada, 23% compra produtos orgânicos 

regularmente, 30% pretende comprar algum alimento orgânico no próximo mês, 

35% já comprou produtos orgânicos no passado mas não pretende fazê-lo no 

próximo mês e 15% nunca comprou produtos orgânicos. Quanto à qualidade 

desses produtos, 39% respondeu que é melhor, 24% que é igual, 5% que é pior e 

29% não saberia responder. 

 

3. Características do Mercado de Produtos Orgânicos  

 Os produtos orgânicos classificam-se como bens de crença, pois 

apresentam atributos de qualidade altamente específicos, não identificáveis 

mediante simples observação (KÜHL, s.d.). Qualidade para o autor, relaciona-se 

não apenas com aspectos visuais como a aparência ou de salubridade, como a 

isenção de produtos químicos. A qualidade diz respeito também à confiabilidade 

na presença de propriedades específicas nos produtos, ou seja, refere-se à 

confiança com que os consumidores podem comprar determinados produtos, se 

estiverem buscando características específicas. No caso dos produtos orgânicos, 

estes atributos resultam do modo como foram produzidos, que não são, 

necessariamente, visíveis ou prontamente identificáveis. Os consumidores não 

têm capacidade para reconhecer estes atributos, seja na hora da compra, ou 

mesmo após experimentar o produto. Algumas notas conceituais sobre esse 

aspecto podem ser observadas no Box 4. 

Box 4 –  Notas Conceituais sobre Qualidade e Incerteza 

 

 Na relação entre qualidade e incerteza várias instituições desempenham 

papel neutralizador de efeitos indesejáveis que podem surgir, fruto de informação 
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assimétrica e de comportamento oportunista por parte do vendedor. Tais 

instituições são representadas por garantias que assegurem a qualidade do 

produto para o consumidor, como a certificação de produtos, marcas conhecidas e 

práticas de licenciamento, que emitem sinais sobre a qualidade e servem como 

certificado de proficiência (AKERLOF, 1970). 

 A assimetria de informações entre vendedores e compradores abre espaço 

para ações oportunistas. A demanda por informação é uma forma de reduzir 

incertezas quanto a preço, qualidade e quantidade, entre outros aspectos. Os 

custos da informação são os custos que os agentes econômicos enfrentam para 

obter informações no mercado, que podem ser tão altos a ponto de inviabilizar o 

funcionamento de alguns mercados. As informações são específicas para cada 

circunstância e devem ser constantemente adquiridas pelos agentes econômicos. 

Os bens e serviços podem ser classificados em bens de pesquisa, de experiência 

e de crença, com base nas dificuldades e nos custos que um consumidor enfrenta 

quando tenta avaliar a qualidade de um produto na hora da compra. Os custos da 

informação para o consumidor aumentam no sentido dos bens de pesquisa, para 

os de experiência, para os bens de crença, dada a dificuldade de identificação e 

avaliação de atributos dos produtos (DOUGLAS, 1992). 

 Bens de pesquisa são produtos que contêm atributos que são prontamente 

percebidos pela atividade de busca de informação pelos consumidores. Os 

atributos de pesquisa, como tamanho, comprimento e cor, podem ser observados 

a um custo de busca relativamente baixo e formam a base da decisão de compra 

dos consumidores. Uma vez que os bens de pesquisa são facilmente avaliados, 

eles podem ser comparados. 

 Produtos de experiência são aqueles bens ou serviços cujos principais 

atributos só podem ser avaliados pelo consumidor após a compra, como o sabor 

da comida de um restaurante ou a qualidade musical de um concerto. Após 

experimentar a qualidade do produto, o consumidor armazena esta informação e 
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irá usá-la para a próxima decisão de compra.  

 Quanto aos bens de crença, aí incluídos os produtos orgânicos, os 

principais atributos do produto são imperfeitamente avaliados pelo consumidor, 

mesmo após a compra. Alguns elementos importantes na decisão de compra são 

a credibilidade do ofertante, a marca, a imagem pública e a reputação da empresa 

ou do agente certificador. Os bens de crença incluem uma ampla gama de 

produtos ou serviços que vão desde os de conteúdo religioso, como os alimentos 

kosher ou os preparados sob os preceitos islâmicos, até serviços médicos e 

anúncios na imprensa.  

Fonte: SOUZA (2000:392-393) 

 A assimetria de informações que se estabelece pode incentivar ações 

oportunistas, sobretudo por parte dos vendedores, tornando necessário o 

credenciamento de agências de certificação, por organizações de credibilidade 

reconhecida, para acompanhar o itinerário do produto pelo monitoramento dos 

agentes envolvidos na atividade (Box 5). Nesses casos, a certificação do 

fornecedor, assim como a credibilidade da organização certificadora, é de grande 

importância, dada a incapacidade do consumidor desses produtos em monitorar a 

produção e comprovar sua origem orgânica, a menos que as relações entre 

produtores e consumidores sejam muito próximas, como nas feiras de produtores 

(KÜHL, s.d.). 

  

Box 5 –  Oportunismo na Agricultura Orgânica 

 A emergência da produção e da comercialização de produtos orgânicos e a 

possibilidade de sua expansão tem aumentado o risco do surgimento de atitudes 

oportunistas. A obtenção de preços mais elevados por esses produtos está 

promovendo a entrada de um número cada vez maior de agricultores, 

processadores e distribuidores nesse negócio.  
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 No caso dos orgânicos, o oportunismo pode se concretizar através da 

tentativa de alguns agricultores, processadores e/ou distribuidores desses 

produtos de produzirem, adquirirem, processarem ou comercializarem produtos 

convencionais e os apresentarem aos consumidores como se fossem orgânicos. 

Essa é uma forma de obter o diferencial de preço e ao mesmo tempo burlar toda 

uma estrutura de certificação que envolve o acompanhamento e controle da 

produção, para garantir ao consumidor que o produto adquirido foi de fato 

produzido dentro das normas rigorosas da produção orgânica. 

 O que ocorre no caso dos produtos orgânicos é uma assimetria de 

informações entre vendedores e compradores. Agricultores, processadores e 

distribuidores dispõem de todas as informações sobre os produtos que produzem 

e/ou comercializam. Sabem sobre a sua origem, onde, quando, como e por quem 

foram produzidos. Já os consumidores, quando vão comprar esses produtos 

quase nada podem saber, por conta própria, quanto à origem e qualidades 

intrínsecas do que estão comprando. Vem daí a necessidade da certificação. 

 Essa diferença entre o grau de informação de quem produz, processa e/ou 

vende em relação ao consumidor, diante da possibilidade de se obter um preço 

mais elevado pelos orgânicos, é que pode induzir a uma forte tentação para que 

produtos convencionais possam estar sendo oferecidos como se fossem 

orgânicos, quando na realidade podem não sê-lo. A importância da certificação e a 

credibilidade da agência certificadora de produtos orgânicos, para monitoramento 

das atividades dos agricultores, processadores e distribuidores desses produtos 

decorre dessa pouca informação do consumidor. 

 O oportunismo caracteriza-se pela busca do interesse exclusivamente 

próprio, sem levar em consideração as demais partes interessadas. O 

comportamento oportunista, ao colocar em risco todo um trabalho de 

monitoramento e fiscalização, representa uma grande perda de credibilidade para 

os agricultores e distribuidores idôneos, que creditam à agricultura orgânica a 
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possibilidade de contribuir para regenerar o meio ambiente e proteger a saúde dos 

trabalhadores rurais, consumidores e suas famílias. É também uma atitude 

extremamente irresponsável em relação aos consumidores e ao próprio mercado 

de produtos orgânicos que, no caso do Brasil, vem sendo construído como 

resultado da ação de várias organizações não governamentais que congregam, 

agricultores, consumidores, pesquisadores, comerciantes e simpatizantes do 

movimento.  

A prevenção contra o surgimento do oportunismo, passa por uma maior 

conscientização de todos os atores do sistema agroindustrial sobre as vantagens 

econômicas, políticas, morais e éticas de seguir as normas estabelecidas para a 

produção orgânica. Isso poderá fortalecer as convicções e ideais de uma 

produção agrícola de baixo impacto para a saúde de trabalhadores rurais e o meio 

ambiente.  

Papel fundamental nesse processo é o dos consumidores, que devem exigir que 

os produtos vendidos como orgânicos sejam certificados por organizações 

reconhecidas, como forma de evitar o surgimento do oportunismo, caso não 

tenham contato direto com os produtores. Essa é uma forma de impedir que 

produtos não orgânicos sejam produzidos e comercializados como tal. A 

certificação protege os produtores idôneos e os consumidores, além de reduzir a 

possibilidade de fraude e favorecer a expansão desse mercado. Organizações, 

consumidores, trabalhadores rurais, agricultores e comerciantes interessados no 

sucesso da agricultura orgânica e no seu rápido crescimento devem estar atentos 

para preservar e fortalecer seus ideais, de modo a permitir  a manutenção da 

confiança e do respeito público. 

Fonte: SOUZA; DULLEY, 2000 

 O termo 'orgânico' define uma classe de mercadorias, no âmbito de escolha 

do consumidor, relacionada a práticas de cultivo. Os produtos orgânicos são 

mercadorias claramente rotuláveis, que apresentam características específicas 
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relacionadas à forma como são produzidas, de modo similar ao que ocorre com 

outros bens (HALL et al., 1989). Os orgânicos, no entanto, também trazem 

características específicas dos produtos, como a ausência de transgênicos, por 

exemplo. 

O fator mais importante que distingue os sistemas de produção orgânicos dos 

outros enfoques da agricultura sustentável é a existência de padrões e 

procedimentos de certificação, sejam eles voluntários ou obrigatórios, 

estabelecidos por lei, para definir uma clara linha divisória entre os sistemas 

orgânicos e os outros sistemas de produção, principalmente para fins de mercado 

(LAMPKIN, 1994:5). 

3.1. Os Sistemas de incentivo  

Alguns atributos dos produtos orgânicos estão sujeitos a fortes assimetrias de 

informações, pela dificuldade dos consumidores para identificá-los. Aparência dos 

produtos não é suficiente para garantir que foram produzidos de modo orgânico. 

Anos atrás, produtos orgânicos costumavam apresentar um grande número de 

defeitos, o que representaria uma barreira para o aumento do consumo. Apesar de 

sua melhor qualidade nutricional, por serem mais saborosos e ricos em nutrientes, 

como carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais, atributos como tamanho e 

uniformidade dos produtos orgânicos não são, em alguns casos, tão atraentes 

para os consumidores que estão acostumados com a aparência perfeita dos 

produtos da agricultura convencional (UNCTAD, 1996). Mas atualmente a 

qualidade visual dos orgânicos quase não difere da observada nos produtos 

convencionais (CONKLIN & THOMPSON, 1993).  

Alguns consumidores podem estar dispostos a pagar um prêmio não apenas pela 

redução de resíduos nos produtos, mas também pela redução de externalidades 

negativas para o ambiente, devido à adoção de agricultura de baixo impacto 

ambiental (HALL et al., 1989).  
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 O problema das externalidades tende a persistir, pela falta de definição 

adequada de direitos de propriedade, provocada por diferentes horizontes dos 

agentes. De um lado estão os produtores convencionais, cujas metas tendem a se 

restringir ao curto prazo, e de outro está a sociedade, cujos valores de saúde e 

preservação ambiental tendem ao longo prazo. Se os consumidores premiarem a 

produção de produtos orgânicos, a aquisição desses produtos é um estímulo para 

um processo de internalização, de longo prazo, de benefícios ambientais. O preço 

prêmio representa o incentivo para internalizar benefícios ambientais, se os 

consumidores reconhecerem  os atributos ambientais dos produtos orgânicos 

(UNCTAD, 1996). 

 A introdução da agricultura orgânica resulta em maior dispêndio com mão-

de-obra e menor rendimento, custo de insumos e receita bruta por unidade de 

área. O prêmio pago pelos orgânicos é mais comum na Europa, apesar da 

variação existente entre países e produtos (UNCTAD, 1996). Os preços mais 

elevados, no entanto, podem levar uma parcela de consumidores a evitar a 

compra de produtos ecológicos, além de manter baixo o consumo daqueles que 

efetivamente compram estes produtos (HANSEN & SORENSEN, 1993).  

 No cálculo da viabilidade econômica da agricultura orgânica, deve-se 

considerar a diferença entre desempenho econômico, sob o ponto de vista da 

sociedade como um todo, e o enfoque puramente financeiro de viabilidade de 

determinadas atividades, fazendo uso de instrumentos de internalização de custos 

e benefícios ambientais e sociais. 

  A viabilidade econômica na visão social significa que deveria ser 

incorporada ao cálculo a remuneração pelos benefícios ambientais positivos que 

resultam da prática da agricultura orgânica, ou seja, deveria ocorrer uma 

internalização das externalidades ambientais positivas, ou benefícios ambientais. 

Ao mesmo tempo, as práticas de cultivo mais prejudiciais ao ambiente deveriam 
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ser desestimuladas, com a internalização das externalidades ambientais 

negativas, ou custos ambientais (UNCTAD, 1996). 

 Na forma de cálculo convencional, a viabilidade financeira da agricultura 

orgânica é restrita a alguns casos. De um modo geral, estudos comparativos 

mostram que os rendimentos são inferiores aos da agricultura convencional, cerca 

de 10 a 30%, em média, mas existe a possibilidade de elevação da produtividade 

física no longo prazo com a melhoria das condições de fertilidade do solo dos 

sistemas orgânicos. Os custos com a aquisição de insumos na agricultura 

orgânica são geralmente mais reduzidos, cerca de 10% a 40% em relação ao 

sistema convencional. Já os custos com mão-de-obra são mais elevados, de 20% 

a 50%, em média. Estas estimativas baseiam-se em valores de países 

desenvolvidos e precisam ser reavaliadas nos países em desenvolvimento. 

 A competitividade dos sistemas orgânicos ainda é bloqueada pela não 

internalização de custos ambientais. Como as práticas de produção convencionais 

não são penalizadas - em diversos casos são encorajadas - se fatores de ordem 

ambiental fossem incorporados aos custos de produção e de processamento, a 

competitividade dos sistemas de produção orgânicos melhoraria 

consideravelmente (UNCTAD, 1996). 

 A disponibilidade do consumidor em pagar pelos atributos ambientais dos 

produtos orgânicos depende, basicamente, de sua situação econômica. Os níveis 

aceitáveis de preços podem ser diferentes entre países, dependendo do nível de 

renda e do tamanho do segmento consumidor interessado em adquirir produtos 

orgânicos. Estimativas para esses valores situam-se entre 5% e 20% acima do 

preço convencional, sendo que para valores mais altos, a proporção de 

consumidores de produtos orgânicos cai drasticamente. Quando os preços de 

mercado excedem o nível aceitável para a maioria dos consumidores, os preços 

no varejo são vistos como uma barreira para a expansão desse mercado 

(UNCTAD, 1996). 
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Há, contudo, um grande risco nas generalizações. Na Alemanha, por exemplo, o 

prêmio para leite e carne orgânicos é limitado, enquanto na França não há nem 

mesmo padrões para certificação de produtos de origem animal TATE (1994:14). 

Alguns produtores de leite do Reino Unido, por exemplo, que se converteram para 

sistemas orgânicos em busca de preços mais elevados estão desistindo da 

atividade, devido ao baixo retorno financeiro (MilkPoint, 2001). 

 3.2. O Monitoramento 

A necessidade do estabelecimento de normas para regular a produção, 

processamento, certificação e comercialização de produtos orgânicos surgiu da 

necessidade de os consumidores terem segurança quanto à qualidade dos 

produtos que adquirem, pelo filão de mercado que surgiu em vários países, 

impulsionado pelo crescimento da demanda por produtos cultivados com métodos 

da agricultura orgânica (LIMA, 1995). O desenvolvimento desse mercado depende 

da confiança dos consumidores na autenticidade dos produtos orgânicos, que, por 

sua vez, só pode ser assegurada por legislação e/ou programas de certificação 

eficientes (LAMPKIN & PADEL, 1994). 

 A regulamentação é o elemento chave do mercado de produtos orgânicos. 

Ela é necessária para manter os padrões éticos do movimento orgânico e para 

fortalecer a confiança do consumidor no produto, além de encorajar e apoiar os 

produtores orgânicos legítimos e, finalmente, para promover o trânsito de produtos 

orgânicos através de fronteiras (TATE, 1994). 

 Na ausência de normas regulamentadoras para definição de padrões de 

produção orgânicos, ou se as normas existentes não cobrirem todo o espectro de 

aspectos relacionados à produção orgânica, a iniciativa é tomada pelo setor 

privado e os consumidores terão que escolher entre vários selos orgânicos, todos 

de adesão voluntária. Nesses casos, a reputação das agências certificadoras é 

imprescindível. O objetivo dessa iniciativa é o de oferecer aos consumidores a 

garantia da origem orgânica dos produtos. Muitos destes esquemas de 
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certificação seguem os padrões estabelecidos pela IFOAM, que, geralmente, 

servem de base para definição de padrões orgânicos, tanto obrigatórios como 

voluntários. Marcas conhecidas também podem ajudar a ganhar a confiança do 

consumidor (UNCTAD, 1996). 

 A IFOAM cumpriu um papel importante nesse processo. As normas por ela 

adotadas subsidiaram a elaboração da legislação que hoje vigora na União 

Européia, Estados Unidos e outros países que apresentam regulamentação para 

produtos orgânicos. Uma vez estabelecidas as regras do jogo, a certificação de 

orgânicos pode ser efetuada tanto pelo Estado como por empresas privadas. O 

novo ramo de atividade que surge com a regulamentação da agricultura ecológica 

pode ser desempenhado com diferentes níveis de seriedade, compromisso ético, 

transparência e competência (LIMA, 1995). 

 A IFOAM exerce a coordenação desse processo consolidando e divulgando 

os padrões, o que reduz drasticamente a assimetria de informações entre as 

partes envolvidas. É a organização que harmoniza as normas e credencia as 

agências certificadoras, que por sua vez, monitoram a aplicação das regras de 

produção e de processamento da matéria-prima, antes de emitir o certificado. A 

IFOAM foi pioneira na criação de uma estrutura mundial de certificação orgânica, 

que conta, hoje, com 17 agências credenciadas para emitir certificados de 

reconhecimento internacional. Existem, ainda, certificadores independentes que 

tendem a atuar com base local. Ainda não há, contudo, um sistema que seja 

plenamente reconhecido no mundo todo e que possa fornecer a garantia da 

qualidade orgânica dos produtos. Cabe ao movimento orgânico aprimorar seus 

procedimentos de certificação, sobretudo na área internacional (GEIER, 

2001b:12). 

 Os esquemas de símbolos que produtores, atacadistas e processadores 

adotam é um aspecto central da regulamentação orgânica. Uma vez certificado 

pela organização encarregada do esquema, eles estão autorizados a usar o 
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símbolo. O custo da certificação é visto como uma taxa pelo uso do símbolo, que 

pode ser concedido com base no faturamento da empresa, na produção, na 

fazenda ou numa determinada área (UNCTAD, 1996). 

 A definição legal de selos alternativos - tais como certificado orgânico, 

biodinâmico, manejo integrado de pragas ou livre de agrotóxicos - pode ajudar a 

decisão do consumidor, reduzindo os custos de informação para a sociedade e 

aumentando a eficiência do mercado de alimentos orgânicos. Quando se 

padroniza pode-se abrir portas para que um número maior de pessoas participem 

desse mercado (HALL et al., 1989).  

 As mudanças no padrão de consumo geraram pressões para mudar o 

sistema de classificação e padronização dos produtos nos Estados Unidos. Uma 

dos primeiras respostas a essa demanda por mudança institucional foi o 

estabelecimento de padrões nacionais para a produção orgânica através do Food, 

Agriculture, Conservation, and Trade Act, de 1990. O programa criou padrões de 

certificação nacionais para produtos orgânicos, com base nas práticas produtivas, 

em vez de características observáveis dos produtos. A certificação orgânica não 

elimina a necessidade de padrões de qualidade visual, ou seja, passíveis de 

observação. Os padrões atuais de padronização e certificação precisam, na 

verdade, de alterações muito pequenas (CONKLIN & THMPSON, 1995).  

 3.3. A Necessidade de Certificação 

 Não há um sistema que seja reconhecido no mundo todo e que possa 

fornecer a garantia da qualidade orgânica dos produtos. Alguns países adotaram 

parâmetros obrigatórios de certificação, por meio de regulamentação específica, 

aos quais todos os produtos vendidos como orgânicos precisam se submeter 

(UNCTAD, 1996).  

  A certificação de práticas agrícolas é um tipo alternativo de garantia 

de minimização de resíduos nos produtos. A CCOF – California Certified Organic 

Farmers, por exemplo, certifica que o alimento com seu selo é cultivado de acordo 



  
 
 
 

 157

com certas práticas. Mas mesmo a presença do selo da CCOF não representa 

garantia integral. Resíduos químicos podem ocorrer em culturas perenes tratadas 

anteriormente com produtos sistêmicos, pela saturação do solo em anos 

anteriores, pela água de irrigação, ou pela aplicação de agrotóxicos em campos 

vizinhos (HALL et al., 1989).  

 Entre as características dos produtos orgânicos que alguns consumidores 

valorizam, estão tanto a detecção e existência de resíduos, além da redução de 

externalidades negativas resultantes dos métodos pelos quais os alimentos foram 

produzidos. Os custos de apresentar aos consumidores estas informações sobre o 

produto através do mercado poderiam ser reduzidos, caso as definições legais 

fossem usadas para ajudar os consumidores a obter informações sobre as 

características das mercadorias que estão adquirindo. Isso, no entanto, requer o 

fortalecimento da legislação tanto federal como estadual. 

 A certificação se desenvolve como uma ferramenta para a economia de 

mercado, especialmente adequada, dada a distância, seja geográfica ou cultural, 

entre produtores e consumidores. Não deve ser considerada apenas como uma 

fonte de custos desnecessários, mas como um instrumento poderoso para o 

fortalecimento da confiança do consumidor nos produtos orgânicos (LIMA, 1995). 

A certificação atende a diversos setores da sociedade: aos consumidores, que 

podem escolher produtos com qualidade nutricional, ambiental e social, e também 

aos produtores, que negociam diretamente com pessoas interessadas na 

qualidade do produto. Além disso, ela garante a qualidade do ambiente e a 

manutenção do potencial produtivo por várias gerações (HARKALY, 1995). 

 De acordo com os termos gerais de padronização da ISO – International 

Organization for Standardization, o credenciamento, é o procedimento pelo qual 

um órgão autorizado reconhece formalmente que uma pessoa ou organização tem 

competência para desenvolver determinadas tarefas. Já a certificação é um 

procedimento pelo qual uma terceira parte assegura, por escrito, que um produto, 
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processo ou serviço está de acordo com requisitos específicos, ou determinados 

padrões, através da emissão de um certificado (HAUSELMANN, 1996).  

O certificado representa uma garantia de que o produto, processo ou serviço é 

diferenciado dos demais. No caso dos orgânicos, a certificação é um instrumento, 

geralmente apresentado sob a forma de um selo afixado ou impresso no rótulo ou 

na embalagem do produto, que garante que os produtos orgânicos rotulados 

foram produzidos de acordo com as normas e práticas da agricultura orgânica.  

As agências certificadoras precisam ser credenciadas por um órgão autorizado 

que reconheça formalmente que uma pessoa ou organização tem competência 

para desenvolver determinados procedimentos técnicos de fiscalização da 

produção. No caso de produtos orgânicos, o órgão que credencia 

internacionalmente as certificadoras quanto às normas técnicas é a IFOAM, além 

da ISO – 65, cujas normas são específicas para credenciamento de agências 

certificadoras.  

A organização responsável pela implementação do programa de credenciamento 

da IFOAM é a IOAS – Intrernational Organic Accreditation Services Inc. Até 

outubro de 2001 o credenciamento da IOAS foi concedido a dezessete 

certificadoras, das quais uma brasileira, o IBD, e quatro atuantes no Brasil, 

conforme o Quadro 1. Há ainda dez agências em processo de credenciamento, de 

países como Nova Zelândia, Alemanha, Austrália, Japão, Reino Unido, Estados 

Unidos, República Checa, Tailândia e China (IOAS, 2001).  

Quadro 1 -  Certificadores de Produtos Orgânicos Credenciados pela IOAS / IFOAM 

Nome do Certificador Origem Países em que atua 

Agrior Israel Israel 

Argencert Argentina Argentina, Chile e Paraguai 

Associazione Italiana 
Per L’Agricoltura 
Biológica 

Itália Itália, Burkina Fasso, Eslováquia e 
Romênia 
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Bioagricoop Itália Itália, Colômbia, Bulgária, Tailândia, 
Tunísia, Turquia, República Dominicana, 
Argentina, Egito e Malta 

Bio-Gro New Zealand Nova 
Zelândia 

Nova Zelândia, Japão, Samoa, Ilhas Fiji 

Bolicert Bolívia Bolívia 

California Certified 
Organic Farmers 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos e México 

Consorzio per il 
Controlo dei Prodotti 
Biologici 

Itália Itália, Canadá, Marrocos, Polônia e 
República Checa 

Ekoagros Lituânia Lituânia 

Instituto Biodinâmico Brasil Brasil, Bolívia e República Dominicana 

International 
Certification Services – 
FVO – Farm Verified 
Organic 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos, Canadá, Paraguai, 
México, República Dominicana, 
Guatemala, Brasil e Nepal 

KRAV Suécia Bósnia-Herzegovina, Brasil, Índia, 
Dinamarca, Finlândia, Malásia, China, 
Peru, Rússia, Espanha, Suécia, Tanzânia, 
Tailândia e Uganda  

National Association 
Sustainable Agriculture 
Australia 

Austrália,  Austrália, Ilhas Fiji, Indonésia, Japão, 
Nepal, Papua Nova Guiné, Sri Lanka e 
Samoa 

Naturland Alemanha Alemanha, Tanzânia, Camarões, Egito, 
Tunísia, Estados Unidos, México, Bolívia, 
República Dominicana, Guatemala, 
Colômbia, Peru, Argentina, Índia, Sri 
Lanka, Filipinas, Rússia e Inglaterra 

Organic Crop 
Improvement 
Association 

Estados 
Unidos 

Timor Leste, Japão, China, Estados 
Unidos, Canadá, México, Nicarágua, 
Guatemala,  Brasil, Equador, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Peru 
e Paraguai 

Organizacion 
Internacional 
Agropecuaria 

Argentina Argentina, Brasil 
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Soil Association 
Certification 

Reino Unido Reino Unido, Belize, Egito, Gana, Irã, 
Quênia, México, Namíbia, África do Sul, 
Síria, Tanzânia, Tailândia, Venezuela, 
Zâmbia e Zimbábue 

Fonte: IOAS (2001). 

A iniciativa de adesão à certificação orgânica é voluntária, quando não houver 

legislação que regulamente o assunto. Os casos com suspeita de fraude, quando 

detectados, são passíveis de avaliação por uma comissão de certificação e outra 

de ética. Conforme a avaliação dessas comissões, a certificadora pode aplicar 

punições que podem chegar à exclusão do agricultor ou comerciante oportunista, 

impedindo o uso do selo orgânico.  

Quando existe legislação específica para isso, seja federal, estadual ou municipal, 

a rotulagem orgânica passa a ser obrigatória. Os infratores ficam sujeitos às 

penalidades previstas na lei, com as de defesa do consumidor. A regulamentação 

dos processos e tecnologias de produção é necessária para manter os padrões 

éticos do movimento orgânico e para fortalecer a confiança do consumidor no 

produto, além de apoiar os produtores orgânicos e promover o comércio desses 

produtos entre fronteiras, uma vez que sua qualidade  e autenticidade é garantida 

pela presença do selo.  

A diferenciação de produtos orgânicos ocorre com base em suas qualidades 

físicas, decorrentes principalmente da ausência de agrotóxicos e adubos 

químicos, que estão mais diretamente relacionadas à forma como esses produtos 

foram produzidos. Estas características embutidas nos produtos orgânicos não 

podem ser observadas com facilidade no momento da compra. A distância entre 

consumidores e produtores e a incapacidade de se ter certeza quanto à forma 

pela qual os produtos orgânicos foram produzidos justificam a necessidade de 

monitoramento da produção por uma terceira parte, independente. 

A principal característica dos contratos no sub-sistema de produtos orgânicos é a 

especificidade de ativos. A atribuição de um prêmio, ou seja, a quase-renda 

gerada pela elevação da especificidade de ativos no sub-sistema orgânico leva 
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vendedores e compradores a uma situação de monopólio bilateral, colocando as 

partes envolvidas numa situação estratégica de barganha, pela forte relação de 

dependência entre as partes. A garantia de continuidade da relação, diante da 

racionalidade limitada e de comportamento oportunista, leva as partes à 

contratação. 

A certificação é, portanto, uma garantia de que produtos rotulados como orgânicos 

tenham de fato sido produzidos dentro dos padrões da agricultura orgânica. A 

emissão do selo ou do certificado ajuda a eliminar, ou pelo menos reduzir, a 

incerteza com relação à qualidade presente nos produtos, oferecendo aos 

consumidores informações objetivas, que são importantes no momento da 

compra.  

 

4. Movimentos de Agricultura Orgânica no Brasil e em São Paulo 

A discussão sobre os efeitos do padrão de ‘modernização’ da agricultura 

promovido pela Revolução Verde chegou ao país nos anos 1970, no auge da 

adoção da agricultura convencional, com a discussão de seus impactos sociais, 

econômicos e ambientais (EHLERS, 1999:77). O desenvolvimento das práticas de 

agricultura orgânica e do comércio de alimentos orgânicos e insumos naturais no 

Brasil ainda se encontra pelo menos vinte anos atrás da Europa Ocidental, 

Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Mesmo com o grande crescimento da 

oferta e da demanda, a agricultura orgânica ainda não conseguiu se organizar no 

país (PASCHOAL, 1994:1-2). Isso se deve, entre outros fatores, à falta de 

regulamentação e de compreensão dos consumidores sobre o que são os 

produtos orgânicos. 

Mais recentemente, observa-se que apesar das divergências que possam ocorrer 

entre as diferentes correntes, há um grande esforço de várias organizações, sejam 

governamentais ou não, no sentido de consolidar o crescimento dessa forma de 

agricultura, com fortes repercussões na esfera institucional. Cabe ressaltar que as 
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ações governamentais nessa área ainda são tímidas, diante do crescimento do 

interesse de diversos segmentos da população. 

Os diversos movimentos relacionados à adoção de práticas agroecológicas no 

Brasil foram inicialmente agrupados sob o nome de Agricultura Alternativa, uma 

vez que representavam diferentes manifestações de críticas e proposições ao 

modelo agrícola dominante. Estes movimentos hoje estão agrupados com o nome 

de Agricultura Orgânica. 

A primeira iniciativa efetiva de produção alternativa em São Paulo teve início em 

1972 com a implantação da Estância Demétria, em Botucatu, seguindo as bases 

preconizadas pela Agricultura Biodinâmica. O objetivo era produzir nos 187 ha da 

Estância, os laticínios, hortaliças e cereais necessários para abastecer algumas 

lojas de produtos naturais da capital, onde adeptos do movimento antroposófico e 

outros consumidores buscavam produtos sem agrotóxicos (EHLERS, 1999:78).  

O Box 6 assinala uma série de eventos que ajudaram a delinear os contornos do 

movimento de agricultura orgânica no Brasil e em São Paulo. 

Box 6 – Eventos que Impulsionaram a Agricultura Orgânica entre 1970 e 2001
• 1977 - I Congresso Paulista de Agronomia;  
• 1981 – I EBAA - Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, realizado em 
Curitiba – PR, organizado pela FAEAB – Federação das Associações de 
Engenheiros Agrônomos do Brasil, Associação de Engenheiros Agrônomos do 
Paraná e Grupo de Agricultura Alternativa da AEASP. Contou com a participação 
de pesquisadores, extensionistas, produtores, estudantes, etc. Foi um dos marcos 
do movimento orgânico no Brasil;  
• 1984 – II EBAA, realizado em Petrópolis – RJ, com participação de quase todos 
os secretários estaduais de agricultura do país;  

• 1987 – III EBAA, realizado em Cuiabá – MT, com cerca de 4.000 participantes. 
Frentes divergentes no movimento impediram a criação de uma representação 
nacional;  

• 1988 – IV EBAA, realizado em Porto Alegre – RS, com cerca de 5.000 
participantes; 

• 1992 – IX Conferência Científica da IFOAM, realizada em São Paulo; 

• 1993 – I Simpósio de Agricultura Ecológica, realizado no IAC em Campinas, 
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promovido conjuntamente em São Paulo pela AAO – Associação de Agricultura 
Orgânica e CTAE - Comissão Técnica de Agricultura Ecológica da SAA-SP; 

• 1994 – I Conferência de Agricultura Biodinâmica, realizada em Curitiba; 

• 1996 – II Conferência de Agricultura Biodinâmica, realizada em Curitiba; 

• 1998 – III Conferência de Agricultura Biodinâmica, realizada na ESALQ em 
Piracicaba; 

• 1999 – II Simpósio de Agricultura Ecológica e I Feira Nacional da Produção 
Orgânica, realizado em São Paulo em promoção conjunta da AAO e CTAE/SAA-
SP; 

• 2000 – IV Conferência de Agricultura Biodinâmica, realizada na USP em São 
Paulo; 

• 2001 – I Hortibio – Congresso Brasileiro de Horticultura Orgânica, Ecológica, 
Natural e Biodinâmica, realizado na UNIMEP em Piracicaba – SP. 
Fonte: (EHLERS, 1999:79-80; WILLER; YUSSEFI, 2001:101; AMBROSANO, 2001) 

Mesmo sendo vistos com desconfiança por diversos segmentos ligados ao ensino, 

pesquisa e extensão rural oficiais, esses eventos foram decisivos para o 

fortalecimento dos movimentos ligados à agricultura orgânica no Brasil e em São 

Paulo. Essas reuniões sempre demonstraram a disposição de setores minoritários 

relacionados à produção, pesquisa e extensão rural em promover encontros e 

trocas de experiências individuais. Apesar de algumas iniciativas oficiais isoladas, 

a escassez de recursos humanos e financeiros para construção do conhecimento 

em práticas agroecológicas contou com grande esforço pessoal de inúmeros 

técnicos e com o apoio fundamental das ONGs na divulgação de propostas 

alternativas ao padrão convencional de produção. Tanto os técnicos do governo 

como os das ONGs demonstravam um forte componente idealista e de 

contestação ao status quo prevalecente no setor agrícola.  

A visão predominante privilegiava o enfoque produtivista e as indústrias de 

insumos que se beneficiavam visivelmente com as políticas governamentais de 

apoio ao fortalecimento do padrão de produção preconizado pela Revolução 

Verde, dentro da estratégia de “modernização” privilegiada pelo regime militar 

(EHLERS, 1999:77). Isso se traduzia pela política agrícola dos anos 1970 e 1980, 
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através da concessão de crédito farto e subsidiado para os “pacotes tecnológicos” 

recomendados para as grandes lavouras como cana-de-açúcar, laranja, café, soja, 

milho e algodão, entre outras, para a aquisição de fertilizantes e produtos 

químicos, além de seguro e assistência técnica (RÜEGG et al., 1987:171). As 

conseqüências ambientais e sociais da adoção desse modelo produtivo eram 

então negligenciadas, não constando das preocupações oficiais, tanto na esfera 

federal como estadual. 

4.1. Estimativas da Produção 

Não existem estatísticas oficiais para estimar a produção orgânica de alimentos e 

fibras, o que leva a números muito contraditórios. Vários indicadores mostram a 

expansão da área e do número de agricultores. As informações mais confiáveis 

sobre a produção certificada são as fornecidas pelas ONGs. 

No mercado interno a demanda por orgânicos, principalmente legumes e 

hortaliças, aumentou, com uma diversificação dos canais de distribuição 

favorecido pelo processo de certificação. No início da produção, a partir do final 

dos anos 1970 e início dos 1980, os produtos orgânicos eram oferecidos em lojas 

de produtos naturais, como a Natura e Alternativa na zona sul de São Paulo, ou 

em cestas entregues em domicílio pelos agricultores. Mais tarde começaram as 

feiras de produtores e os produtos certificados começam a ser comercializados em 

supermercados de São Paulo a partir de 1995. Em 2001, são muitas as redes de 

supermercados, além de alguns mercados municipais da capital, que têm 

orgânicos em suas gôndolas, não só hortaliças, frutas e legumes, mas também 

processados como café e açúcar.  

Apesar de algumas iniciativas não terem sido bem sucedidas no início, duas 

grandes redes de supermercados de São Paulo acreditam que a venda de 

produtos orgânicos in natura é um bom negócio. Os produtos são 30% mais caros 

que os convencionais, mas os consumidores parecem estar mais preocupados 

com a qualidade. Numa dessas redes, a venda de produtos orgânicos representa 
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cerca de 8% das 35 toneladas semanais comercializadas, que representam 5% do 

faturamento (VIGLIO, 1996). Nesse ano, foram exportadas 3.100 toneladas de 

produtos orgânicos certificados.  

A AAO estima em 2001 que a área cultivada com orgânicos no Brasil é de 100 mil 

ha, 20 mil dos quais seriam certificados por ela. O mercado movimentou R$ 200 

milhões em 200 e a expectativa para esse ano é de que o crescimento anual nas 

vendas do varejo seja de 50% (VIEIRA, 2001).  

Estudo realizado na Europa estima a presença de 1.200 propriedades orgânicas 

no Brasil, ocupando uma área de 100.000 ha, que representariam 0,4% da área 

ocupada com agricultura no país (WILLER; YUSSEFI, 2001:102). 

Estimativas recentes, com dados coletados em outubro de 2001, indicam que o 

número de empresas orgânicas certificadas ou em processo de conversão no 

Brasil passou de 700 em 1997 para 4.500 em 2000 e 12.590 em 2001. A área com 

culturas mais do que duplicou, com 100.000 ha em 2000 e 203.180 ha em 2001. A 

estimativa de área ocupada com pastagens em 2001 é 600.000 ha. O número de 

processadores certificados de produtos orgânicos em 2001 alcança 159  (NEVES; 

FAVERET FILHO; ORMOND, 2001). 

O maior incentivo para o crescimento da produção orgânica, no entanto, vem do 

mercado externo. As estimativas de exportação em 1999 consideram 3.000 ton ao 

ano, de produtos como açúcar, cacau, café, algodão, óleos essenciais, frutas 

frescas (uvas, maçãs e bananas) e processadas (suco de laranja e purê de 

banana), soja, mate, mel, castanhas, hortaliças, chá e óleo de palma (UNCTAD, 

1999). 

 

5. A Construção do Conhecimento em Agricultura Ecológica: a atuação de ONGs 

e de órgãos governamentais 
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A geração e difusão de conceitos e tecnologias relacionadas à agricultura orgânica 

teve início com ações isoladas da área acadêmica, em princípio fortemente 

rechaçadas pelos adeptos da ‘modernização’ agrícola, o que gerou grandes 

obstáculos para uma ação mais efetiva do poder público nessa área. Foi o 

trabalho de pesquisa e extensão realizados pelas ONGs, junto com 

representações de trabalhadores rurais e produtores familiares, que impulsionou a 

construção do conhecimento agroecológico, disseminado em várias partes do 

país, favorecido pela coesão dessas organizações e pela constância nas ações 

que as agências governamentais não conseguiram imprimir. Assim, apesar do 

pioneirismo de alguns integrantes de órgãos ligados ao governo, foram as 

organizações não governamentais, algumas delas organizadas através de redes, 

que propiciaram a coordenação das ações no sentido de prover informações e 

assistência técnica de modo mais efetivo que o setor público. O trabalho das 

ONGs, quase sempre associado a questões de desenvolvimento rural local, 

permitiu consolidar os princípios da agricultura ecológica, adaptados à nossa 

realidade. 

5.1. A Ação Governamental 

No final dos anos 1970 surgiram na esfera acadêmica, quase que ao mesmo 

tempo, pesquisadores de diferentes partes do Brasil com idéias que criticavam o 

padrão vigente de modernização da agricultura. Entre eles destacam-se os 

professores Ana Maria Primavesi da Universidade Federal de Santa Maria, Luis 

Carlos Pinheiro Machado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Adilson 

Paschoal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e José Lutzemberger, 

que propunham a adoção de bases mais ‘ecológicas’ na agricultura.  

A primeira iniciativa associada ao ensino oficial de agricultura ecológica em São 

Paulo foi do Prof. Adilson Paschoal, que recém chegado de viagem aos Estados 

Unidos, criou em 1976 na ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiróz, em Piracicaba, uma disciplina sobre ecologia e recursos naturais. Em 
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1979, o professor publicou o livro “Pragas, praguicidas e a crise ambiental”, 

ganhador do Prêmio Ipê de Ecologia concedido pela Fundação Getúlio Vargas, 

onde demonstrava que o aumento do consumo de agrotóxicos estava provocando 

o aumento do número de pragas nas lavouras, pela eliminação de seus inimigos 

naturais (EHLERS, 1999:78-79). 

Suas idéias, assim como dos outros professores do sul do país, começaram a 

influenciar alguns setores da opinião pública, como agrônomos, produtores e 

pesquisadores, mas surtiram pouco efeito nas escolas de agronomia e nos órgãos 

públicos de pesquisa e extensão. Chegaram a ser ridicularizados e hostilizados 

pela comunidade acadêmica e representantes das indústrias de produtos 

químicos, como a ANDEF – Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, 

convencidos e principais interessados no sucesso das práticas convencionais de 

produção (EHLERS, 1999:78-79).  

No início dos anos 1980, os agrônomos Jörg Zimmermann e Manoel Baltasar da 

Costa criaram no CNPq – Conselho Nacional de Política Científica e Tecnológica o 

Programa de Tecnologias Poupadoras de Insumos (EHLERS, 1999:81). 

Apesar das dificuldades para o desenvolvimento da docência e das pesquisas, 

outras iniciativas do setor público favoreceram o desenvolvimento da agricultura 

orgânica no país e mais especificamente no estado de São Paulo. Em 1991, a 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária reorientou sua 

unidade de Jaguariúna, o CNPMA – Centro Nacional de Pesquisa de 

Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental para o estudo de impactos 

ambientais provocados pela atividade agrícola, lançou em 1994 a revista 

Agricultura Sustentável. A UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos criou 

em 1993 um curso superior de agronomia no campus de Araras, direcionado às 

questões ambientais (EHLERS, 1999: 82). Na ESALQ, em Piracicaba, o curso de 

agroecologia e agricultura orgânica iniciado pelo Prof. Adilson Paschoal em 1976, 

continua a ser oferecido aos alunos de agronomia como disciplina optativa, mas 
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agora dentro de uma perspectiva de maior conscientização da comunidade 

acadêmica com relação à ecologia e conservação de recursos naturais, após a 

implantação de um Núcleo Administrativo que inclui professores, produtores e 

profissionais ligados ao tema (CHIAVEGATO, 2001). 

Na tentativa de conjugar esforços para estimular formas de produção menos 

agressivas ao ambiente sem comprometer a oferta de alimentos, a SAA-SP 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo constituiu a CTAE – 

Comissão Técnica de Agricultura Ecológica em 1992, com representantes de seus 

institutos de pesquisa e da extensão rural e do abastecimento. Seus objetivos 

incluem o resgate e divulgação de técnicas compatíveis com a preservação dos 

recursos naturais, estimulando e fomentando  pesquisas e sua validação 

tecnológica, além de promover eventos de discussão e divulgação de temas 

relacionados à agricultura ecológica e produzir material de orientação aos 

produtores e técnicos (AMBROSANO, 2001).  

No que se refere ao estímulo à pesquisa, o IAC – Instituto Agronômico de 

Campinas inaugurou em abril de 1994 a Estação Experimental de Agricultura 

Ecológica, no município de São Roque. O corpo técnico desse núcleo dedica-se, 

desde então, à pesquisa e divulgação de diversas práticas agroecológicas como o 

manejo de pragas e adubação orgânica, com ênfase no uso de Bokashi, um 

composto orgânico preconizado pela agricultura natural.  

A estação realiza anualmente dois dias de campo e recebe agricultores, 

pesquisadores e extensionistas interessados nessas práticas de produção. 

Através do Programa SAI – Sebrae / CATI, a Estação Experimental de São Roque 

recebeu a visita de produtores de Itapeva, Avaré, Itaporanga, Registro, São Miguel 

Arcanjo e Capão Bonito, entre outros municípios. Também fazem visitas a 

produtores orgânicos da região. Seus técnicos dão palestras em outros municípios 

do estado e em outros países como Paraguai e República Dominicana 

(ISHIMURA, 2001).  
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Cabe ressaltar a iniciativa do Sebrae – SP / ER Itapeva que está capacitando para 

manejo orgânico 150 produtores de sete associações de Itapeva e região, dentro 

do Projeto Cadeias de Produtos Orgânicos. Fazem parte do projeto Associações 

de Produtores Orgânicos de Itapeva, Itaporanga, Guapiara, Ribeira, Itapirapuã 

Paulista e Barra do Chapéu. Em parceria com o IBD e a AAO, está sendo 

articulada a certificação desses produtores para fins de comercialização da 

produção orgânica. Como estímulo ao consumo local e regional desses produtos, 

o Sebrae está promovendo a Barraca Comunitária, que percorrerá várias cidades 

com os produtos dessas associações. Pretende-se assim motivar produtores 

convencionais a  (PROJETO, 2001). 

As atividades de pesquisa do IAC nessa área estão restritas, basicamente, a 

estudos de adubação verde e controle de pragas e doenças com produtos 

vegetais, que só estão sendo executados porque contam com recursos da 

FAPESP e do CNPq. Isso demonstra uma ação ainda muito tímida, dado o 

pequeno interesse da SAA-SP em incentivar projetos de pesquisa nessa área. 

No âmbito da extensão rural oficial, a CATI – Coordenadoria de Assistência 

Técnica e Extensão Rural Integrada sempre esteve presente nas ações da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com um número reduzido de técnicos 

dedicados à agricultura ecológica. A partir de 2002 espera ampliar sua atuação 

através de cursos de capacitação para extensionistas e agricultores familiares com 

recursos provenientes do PRONAF para extensão rural. Os cursos serão 

ministrados em várias regiões do estado em módulos de três dias, sendo dois 

deles dedicados a fundamentos teóricos e um dia de campo. 

Os dois eventos promovidos pela CTAE desde sua constituição em 1992, 

realizados conjuntamente com a AAO – Associação de Agricultura Orgânica de 

São Paulo, encontram-se no Box 6. O I Simpósio de Agricultura Ecológica foi 

realizado no IAC em Campinas e contou com  14 palestrantes e 170 participantes, 

entre produtores, pesquisadores, extensionistas e estudantes. O II Simpósio de 
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Agricultura Ecológica e I Feira Nacional da Produção Orgânica, realizados em São 

Paulo em 1999 reuniu 36 palestrantes e debatedores e 350 agricultores, 

pesquisadores, extensionistas e estudantes (AMBROSANO, 2001). Cabe ressaltar 

que as ações da CTAE são desenvolvidas com recursos bastante escassos e 

contam com pouca prioridade nos programas da SAA-SP. Destacam-se ainda a 

criação da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica em 1999, uma das mais 

recentes criadas pela SAA-SP, que congrega diversos segmentos ligados ao setor 

e a constituição do Colegiado Estadual de Produtos Orgânicos em 2000, previsto 

pela Instrução Normativa 07/99 do Ministério de Agricultura e Abastecimento. 

As principais ações destinadas a promover a agricultura orgânica no Brasil e em 

São Paulo estão consolidadas no Box 7. 

 
Box 7 – Ações que Impulsionaram a Agricultura Orgânica no Brasil e em São 
Paulo entre 1970 e 2001 
• Final dos anos 1970 – formação do Grupo de Agricultura Alternativa na AEASP –

Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Paulo; 

• Início dos anos 1980 – Secretaria de Agricultura incentiva métodos orgânicos, 

contando com apoio de alguns pesquisadores do IAPAR – Instituto Agronômico do 

Paraná; 

• 1981 – Criação Grupo de Agricultura Orgânica “Amaranthus” da ESALQ - USP 

• 1991 – Criação da Comissão Científica de Diagnóstico em Agricultura Ecológica 

no IAC; 

• 1991 – Criação do CNPMA - Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e 

Avaliação de Impacto Ambiental da EMBRAPA, em Jaguariúna; 

• 1992 – Criação da CTAE - Comissão Técnica de Agricultura Ecológica da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo; 

• 1993 - UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos criou curso de agronomia 



  
 
 
 

 171

em Araras; 

• 1994 – Estação Experimental de São Roque do IAC é transformada em Núcleo 

de Pesquisa em Agricultura Ecológica; 

• 1995 – I Curso de Agricultura Ecológica, realizado na CATI em Campinas, 

promovido pela CTAE; 

• 1995 – Criação do Grupo SAF – Estudos e Práticas em Sistemas Agroflorestais 

na ESALQ; 

• 1999 – Cursos Regionais de Agricultura Ecológica, na Estação Experimental do 

IAC em Pindamonhangaba e na Escola Técnica de Agricultura em Jundiaí, 

promovido pela CTAE; 

• 1999 – Criação do Centro de Agroecologia CAÊ na ESALQ – USP, que 

congrega os grupos Amaranthus (agricultura orgânica), Erva Santa (plantas 

medicinais) e SAF (sistemas agroflorestais); 

• 1999 – Instrução Normativa 07/99 do Ministério de Agricultura e Abastecimento 

que regulamenta a produção de produtos orgânicos no país; 

• 1999 – Criação da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica da SAA-SP; 

• 2000 – Realização de oito cursos de agricultura ecológica, promovidos pela 

CTAE, IAC e CATI em São Roque, Capão Bonito, Piracicaba, Pindorama e 

Votuporanga; 

• 2000 – Criação do Colegiado Nacional e Estadual de Produtos Orgânicos; 

• 2001 – Realização de quatro cursos de agricultura ecológica, promovidos pela 

CTAE, IAC e CATI em São Roque e Piracicaba; 

• 2001 – Portaria 17/01, que abre à consulta pública as regras para operação de 

certificadores de produtos orgânicos. 

Fonte: (EHLERS, 1999:82; AMBROSANO, 2001; ISHIMURA, 2001; CHIAVEGATO, 2001) 
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5.2. A Atuação das ONGs 

O papel desempenhado pelas ONGs, a partir dos anos 1980, foi fundamental para 

a construção do conhecimento relacionado à agricultura ecológica, mesmo tendo 

se articulado depois das iniciativas pioneiras e quase isoladas de universidades. A 

maior participação do Estado ao longo do tempo deve ser intensificada e 

conduzida de modo a prover um ambiente favorável ao desenvolvimento ordenado 

e harmonioso desse mercado. 

Os avanços observados nos órgãos governamentais foram conseqüência de 

pressões de ONGs, como a FASE – Federação dos Órgãos para a Assistência 

Social e Educação, que idealizou o PTA – Projeto de Tecnologias Alternativas, 

com o objetivo de pesquisar técnicas alternativas de produção e disseminá-las 

entre produtores familiares. Em 1983 foi criada a Rede PTA, a partir de um 

encontro realizado em Campinas, que contou com quase 40 organizações de 

trabalhadores rurais, com o objetivo de promover a articulação e o intercâmbio 

entre as ONGs dedicadas ao desenvolvimento rural. Em 1989, a necessidade de 

descentralização das ações da rede levou à formação da AS-PTA – Assessoria e 

Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Sua atuação é cada vez mais 

reconhecida por organizações de trabalhadores rurais e órgãos públicos de 

ensino, pesquisa e extensão rural (EHLERS, 1999:83). A Rede atua em diversas 

regiões do país com o objetivo de promover o desenvolvimento rural com base em 

princípios agroecológicos, participativos, eqüitativos e democráticos, buscando um 

desenvolvimento não apenas quantitativo, mas também qualitativo24. 

Surgem outras ONGs no estado de São Paulo, com o objetivo de pesquisar e 

divulgar as diversas correntes de agricultura orgânica. Foram as principais 

                                                 
24 A Rede PTA é formada por 25 ONGs. Entre elas estão a ASSESOAR – Associação de Estudos, Orientação 
e Assistência Rural, o CE – Centro Ecológico e o CETAP – Centro de Tecnologias e Alternativas Populares na 
região sul; o CAA – Centro de Agricultura Alternativa no norte de Minas Gerais, o CTA – Centro de 
Tecnologias Alternativas na Zona da Mata e a APTA – Associação de Programas em Tecnologia Alternativa 
na região sudeste; o ESPLAR – Centro de Pesquisa e Assessoria, o SASOP – Serviço de Assessoria a 
Organizações Populares Rurais e o CAATINGA – Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e 
Instituições Não-Governamentais Alternativas na região nordeste (EHLERS, 1999:83). 
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responsáveis pela consolidação e difusão do conhecimento relacionado à 

agricultura orgânica entre os agricultores. Mais tarde, elas passaram a 

desenvolver padrões e a certificar produtos orgânicos.  

A Fundação Mokiti Okada iniciou suas atividades no Brasil com um Polo de 

Pesquisa de Agricultura Natural em Atibaia em 1979. Sempre procurou 

desenvolver pesquisas em agricultura natural; produção animal, com ênfase na 

produção de aves; saneamento, com o tratamento de efluentes; e 

desenvolvimento de ecossistemas, com práticas de reflorestamento, matas ciliares 

e manejo de áreas de proteção premanente. Em 1996 abriu novos polos em 

Ipeúna e Mogi das Cruzes. Conta com uma equipe de 25 profissionais entre 

agrônomos, zootecnistas, sanitaristas, técnicos agrícolas e zootécnicos. Promove 

encontros regionais para formar e reciclar técnicos e agricultores e fornece 

assistência técnica. FMO passou a certificar em 1999, através da CMO – 

Certificadora Mokiti Okada. 

O IBD – Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural foi fundado em 1984 em 

Botucatu, numa área de 25 ha contígua à Estância Demétria, com o objetivo de 

adaptar a agricultura biodinâmica proposta por Rudolf Steiner às condições 

brasileiras com atividades de pesquisa e experimentação no campo (EHLERS, 

1999:84). A difusão de práticas de agricultura orgânica e biodinâmica ocorreu 

através de cursos em várias regiões do país, de publicações relacionadas ao tema 

e consultoria até 1990, quando o IBD começou a fazer certificação. Em 1999 

passou por uma reestruturação interna, que resultou numa divisão de atribuições: 

ao IBD coube a agência certificadora, o Instituto ELO ficou encarregado dos 

cursos e a ABD – Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica ficou 

responsável pelas publicações, pesquisas e consultoria. 

Em 1989 foi criado o CEPAN – Centro de Pesquisa em Agricultura Natural em 

Mairinque. Seu principal objetivo é divulgar as práticas da agricultura natural de 
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Mokiti Okada no Brasil através de cursos e atender à crescente demanda por 

produtos cultivados sob esses preceitos (EHLERS, 1999:84).  

Também em 1989 foi fundada a AAO – Associação de Agricultura Orgânica na 

Granja Tsuzuki, um dos pioneiros da produção orgânica em São Paulo. Com sede 

no Parque da Água Branca, foi constituída por integrantes do Grupo de Agricultura 

Alternativa da AEASP, pesquisadores e produtores orgânicos. Sempre buscou 

difundir a agricultura orgânica através de cursos, eventos e publicações como o 

Jornal da Agricultura Orgânica e o Boletim Orgânica ( DULLEY; SOUZA ; NOVOA, 

2000:16). 

A AAO empenhou-se em aproximar produtores e consumidores, criando um 

mercado varejista com comercialização direta. Em 1991 foi criada a Feira do 

Produtor Orgânico, com produtores identificados e cadastrados que seguiam as 

Normas Técnicas de Produção Vegetal então elaboradas pela associação. A feira 

conta hoje com cerca de 40 produtores. A associação organiza, além da Feira de 

Sábado no Parque da Água Branca, o mercadão às terças-feiras no mesmo local, 

a Feira de Alphaville, também às terças-feiras e Ibirapuera aos domingos. A AAO 

passou a certificar em 1996 (EHLERS, 1999:84-85). 

A APAN – Associação de Produtores de Agricultura Natural foi criada em 1990 em 

Mairinque, inspirada nos conceitos e princípios filosóficos de Mokiti Okada. Conta 

com 350 membros, 80% dos quais em São Paulo e os restantes distribuídos em 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Seu objetivo é incentivar e disseminar práticas agrícolas 

sustentáveis, buscando obter alimentos saudáveis preservando a saúde, o meio 

ambiente e promovendo a justiça social. Promove cursos e seminários, 

principalmente sobre o cultivo orgânico de hortaliças, café e shiitake, além da 

produção de carvão e extrato pirolenhoso. A APAN está se credenciando para 

fazer certificação (Planeta Orgânico, 2001). 



  
 
 
 

 175

A ANC – Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região foi criada em 

agosto de 1991. Participa de fóruns como o CONAMA – Conselho Nacional de 

Meio Ambiente e realiza pesquisas e cursos técnicos. Gerencia três feiras 

semanais em Campinas: no Parque Ecológico aos domingos, no Bosque dos 

Jequitibás às quartas-feiras e no Centro de Convivência às sextas-feiras. Certifica 

produtos agroecológicos desde 1992. 

5.3. Outras Associações 

Cabe ressaltar a atuação de outras associações que não se transformaram em 

certificadores. A ACOB – Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil foi 

fundada em Machado – MG, que conta atualmente com 56 associados. Tem a 

finalidade de promover métodos orgânicos de cultivo de café e reunir os 

cafeicultores orgânicos do país. Promove uma série eventos como cursos, 

seminários e palestras, fortalecendo parcerias locais como com a ESACMA – 

Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado e a Escola Agrotécnica 

Federal de Machado, ambas com cursos de agricultura ecológica em sua grade 

curricular. Merecem destaque a promoção de eventos como a I Conferência 

Internacional sobre Mercado Justo e Café Orgânico, realizada em 2000, além de 

cursos de cafeicultura orgânica, sombreamento de café e reuniões com seus 

associados para desenvolver padrões de responsabilidade social na produção 

orgânica de café.  

Outra associação que deve se formalizar até o final de 2001 é a ECO – Encontro 

de Comercializadores Orgânicos, que irá congregar sete empresas que organizam 

a produção e distribuem esses produtos em redes de supermercados. Deverão 

fazer parte da ECO: o Sítio Moinho, do Rio de Janeiro, Porto Verde, do Rio 

Grande do Sul, e A Boa Terra, Horta & Arte, Sítio São Francisco, Santo Onofre e 

Korin, de São Paulo. Todas elas são certifcadas, seja pelo IBD, AAO ou CMO, e 

respondem por cerca de 90% do mercado de FLVs (frutas, legumes e verduras) 

orgânicos certificados no Brasil. 
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5.4. Cursos 

Uma das principais atribuições das ONGs é divulgar o conhecimento disponível a 

respeito de práticas ecológicas de cultivo, nas diversas linhas como a agricultura 

biodinâmica, orgânica, natural e sistemas agroflorestais. Representam um dos 

canais mais importantes de transmissão do conhecimento para técnicos e 

produtores que desejam ingressar nessa atividade.  

O IBD começou a oferecer o Curso Fundamental de Agricultura Biodinâmica em 

1986, a cargo do Instituto Elo desde 1999, após sua reestruturação. Já formou 

mais de 1000 alunos nesse sistema, em várias regiões do país. 

A AAO também promove cursos desde sua fundação em 1989 em diversas áreas, 

como noções básicas de agricultura e horticultura orgânica, cultivo orgânico de 

plantas medicinais, condimentares e aromáticas, morango orgânico, café orgânico, 

manejo e conservação do solo, manejo biológico de pragas e doenças e 

homeopatia veterinária, entre muitos outros. 

A Agroecológica Eventos e Publicações, de Botucatu, especializou-se na 

promoção de cursos e eventos realizados em vários pontos do país, sobre os mais 

diversos temas ligados à agricultura ecológica. 

Merece destaque as ações desenvolvidas por escola pública, privada e 

associação de cafecultores em Machado – MG, em prol da agricultura ecológica. A 

Escola Agrotécnica Federal passou a ensinar agroecologia em 1999, oferecendo 

desde então um curso pós-técnico, lato senso, para técnicos agrícolas. A 

ESACMA também começou a oferecer a disciplina agricultura orgânica em 1999 e 

a partir de 2001 um curso de pós-graduação em cafeicultura orgânica. Além disso, 

a ACOB promove vários cursos de cafeicultura orgânica desde sua fundação. 

5.5. Outras Formas de Divulgação 
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Uma das principais formas de divulgação de práticas orgânicas de agricultura 

foram as publicações em jornais e revistas. Mais recentemente destaca-se a 

divulgação por meios eletrônicos, como a internet. 

Ressalta-se o pioneirismo do JEA – Jornal do Engenheiro Agrônomo da AEASP – 

Associação de Engenheiros Agrônomos de São Paulo, que passou a divulgar 

essas práticas no final dos anos 1970 e início dos 1980, quando a AEASP 

constituiu o Grupo de Agricultura Alternativa.  

A partir de 1984, data de sua fundação, o IBD começou a editar duas vezes por 

ano cartas circulares sobre Agricultura Biodinâmica, posteriormente transformadas 

em revista, com a mesma periodicidade.  

A AAO edita o Jornal da Agricultura Orgânica desde 1992 e mais recentemente, o 

Boletim Técnico Orgânica.  

O Boletim Agroecológico começou a ser publicado pela Agroecológica 

Publicações e Eventos de Botucatu em 1997, em edições trimestrais e passou a 

ser bimestral no ano seguinte, com aumento do número de páginas. Foi encerrada 

em dezembro de 1999, pois a partir de 2000 transformou-se na revista bimestral 

Agroecologia Hoje. 

Cabe destacar o esforço de reunião de informações por via eletrônica, 

especialmente do Planeta Orgânico e da Rede Agroecologia. São iniciativas que 

visam reunir e divulgar informações dispersas, sempre atualizadas, de forma a 

atingir um grande número de usuários. Os custos da informação para os usuários 

são bem reduzidos.  

O Planeta Orgânico é um portal criado para recolher e divulgar informações sobre 

produtos orgânicos no endereço: www.planetaorganico.com.br . Seu objetivo é 

promover o conceito orgânico e seu papel na saúde e na preservação ambiental, 

buscando conscientizar o consumidor sobre a importância de sua participação 

efetiva nesse processo. Oferece vários serviços, desde notícias, pesquisas, 
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produção, comércio, certificação, consultorias, eventos e publicações até 

entrevistas e informes sobre legislação. 

A Rede Agroecologia foi criada em julho de 2000, por iniciativa particular. Formada 

por simpatizantes da agricultura ecológica, trabalhando em caráter voluntário, tem 

como objetivo reunir e divulgar, de forma dinâmica, os assuntos relacionados ao 

tema. Começou com 27 participantes e conta hoje com 1000 pessoas. Consta de 

mensagens enviadas semanalmente de eventos como cursos e seminários, além 

de artigos publicados. A seleção dos textos é rigorosa, citando a fonte, pois não se 

responsabilizam diretamente pelo conteúdo das mensagens que não foram 

redigidas por eles. Os participantes podem se manifestar mantendo contato com a 

própria rede ou diretamente com os autores. Em breve será lançada uma 

homepage. 

 

6. A Certificação Orgânica no Brasil  

Buscou-se reunir informações sobre a certificação e os certificadores de produtos 

orgânicos no Brasil, para compor um quadro desde as primeiras iniciativas de 

ONGs locais, até a chegada no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 de 

várias organizações externas. As informações aqui contidas baseiam-se em 

EHLERS (1999); HISTÓRIA (s.d.); Planeta Orgânico 

(www.planetaorganico.com.br) ou foram fornecidas pelos próprios certificadores.  

6.1. Os Certificadores 

A certificação de orgânicos no país teve início em meados dos anos 1980. As 

primeiras iniciativas de organização da produção partiram de uma cooperativa de 

consumidores, a COOLMÉIA, no Rio Grande do Sul, em 1978. Em 1989 a 

COOLMÉIA organizou a Feira Ecológica, que reúne cerca de 70 produtores 

familiares que comercializam 100 toneladas de orgânicos por mês, entre produtos 

in natura e processados como geléias, sucos e conservas.  
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Em 1985 foi criada uma associação de produtores, a ABIO - Associação de 

Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro, a partir da primeira feira de produtos 

orgânicos do Brasil. Criou as primeiras normas para credenciamento de 

propriedades em 1986. Coordena duas feiras de produtos orgânicos no estado: a 

da Glória, aos sábados na capital e a do Jardim Botânico de Niterói, às terças 

feiras. Hoje certifica 120 unidades produtivas e empresas processadoras e 

distribuidoras de orgânicos, com núcleos de produtores em Nova Friburgo, 

Itaboraí/Cachoeiras, Tersópolis, Brejal, Petrópolis, Seropédica e Eldorado, todos 

no estado do Rio de Janeiro. 

Iniciaram-se também os contatos para exportação de produtos orgânicos (selo 

Orgânico) e biodinâmicos (selo Demeter) certificados através do IBD – Associação 

de Certificação Instituto Biodinâmico, cujos selos foram criados em 1990. Conta 

com reconhecimento internacional da IFOAM desde 1996 e da ISO-65 desde 

1999. Seu sistema de certificação também atua na Argentina (cereais), Bolívia 

(soja e girassol) e na República Dominicana (café e banana). No final de 2001, 

havia 25 profissionais internos e 50 inspetores em 470 projetos certificados ou em 

processo de certificação que somam mais de 100.000 ha.  

Após as primeiras exportações de cacau em 1990, a demanda por um leque maior 

de produtos foi intensificada. Há demanda externa por produtos orgânicos como: 

óleo de dendê, leite e derivados, açúcar, café, mate, guaraná, caju, hortaliças, 

citrus, girassol, linho-semente, soja, banana e óleos essenciais, entre outros 

(VIGLIO, 1996; HARKALY, 1998). O IBD certifica também mel, algodão, chá, 

gengibre, palmito, óleo de babaçu, urucum, frutas como mangas, uvas, goiaba e 

morango, arroz e gado de leite e de corte. Entre os produtos em vias de 

certificação estão a pupunha e o cogumelo. Os países que importam produtos 

certificados pelo IBD são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estados 

Unidos, França, Holanda, Japão, Reino Unido, Suécia e Suíça. 
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Cerca de 90% das propriedades certificadas pelo IBD têm entre 3ha e 5 ha. 

Nestes casos, para viabilizar os custos, a certificação pode ser feita em grupo, 

como no caso da Terra Preservada, empresa do Paraná que associa 500 

agricultores. Os produtores e produtos certificados pelo IBD encontram-se no 

Quadro 2. O IBD dertifica ainda 8 produtores de insumos como fertilizantes 

orgânicos, substrato para produção de mudas, sementes e micronutrientes. 

Quadro 2. Produtos certificados pelo IBD por estado e país. 
País / estado Número de projetos Produtos 

Argentina 1 Girassol, milho pipoca, fibra de trigo, aveia, feijão 
adzuki, amaranto e soja 

Bolívia 3 Soja, óleo de soja e óleo de girassol 

Brasil   

- Acre 1 Urucum  

- Alagoas 1 Manga  

- Bahia 4 Cacau, guaraná em pó, cravo-da-ìndia, coco, 
manga, melão e banana 

- Ceará 4 Algodão, castanha de caju, hortaliças, acerola e 
maracujá 

- Distrito Federal 2 Horticultura  

- Maranhão 1 Óleo de babaçu  

- Mato Grosso 1 Soja  

- Minas Gerais 11 Café, milho, mel, cana e hortaliças 

- Pará 1 Óleo de palme de dendê 

- Paraíba 1 Manga e queijo 

- Paraná 19 Erva mate, soja, feijão, trigo, fécula de mandioca, 
milho, acerola, frutas, hortaliças, açúcar mascavo, 
aguardente, barra de cereais, gengibre, inhame, 

café e café solúvel 

- Pernambuco 2 Café, caju, banana e uva 

- Rio de Janeiro 3 Hortaliças in natura e processadas 

- Rio Grande do Sul 6 Citrus, erva mate, arroz e morango 

- Rondônia 1 Café  

- Santa Catarina 6 Hortaliças, geléias, goiaba, banana passa, uva 
passa, kiwi e arroz 

- São Paulo 46 Hortaliças, frutas, tomate, tecidos, açúcar, café 
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(grão, torrado e moído e solúvel), citrus, casca 
desidratada e suco de laranja concentrado, óleos 
essenciais, chá preto, chá verde, soja, cereais, 

avicultura, plantas medicinais, extratos fitoterápicos, 
gengibre, inhame, mel, carne, couro e outros sub-

produtos bovinos, mudas de frutíferas e 
ornamentais, extratos vegetais secos, amendoim, 

abacaxi, polpa de frutas 

Paraguai 1 Vinagre de álcool 

Fonte: IBD (julho de 2001) 

No final de 1996, a AAO lançou seu selo orgânico, favorecendo uma expansão 

dos canais de comercialização para seus associados. Enquanto não se adapta 

aos padrões das normas ISO 65, em tramitação através da Food Cert da Holanda, 

o selo da AAO busca reconhecimento internacional através de convênio firmado 

com a OIA – Organización Internacional de Agropecuária, certificadora argentina 

credenciada pela IFOAM que começou a atuar no país em 2001. Pelo convênio, 

os produtores da AAO que queiram exportar devem solicitar uma visita de re-

certificação. A inspeção para o mercado externo terá um custo mais elevado  

(CARVALHO, 2001:6). 

A AAO tinha 26 produtores certificados em 1996 e conta atualmente com 350 e 

100 em processo de conversão (SANTIAGO; DRIGO, 2001; VIEIRA, 2001). 

Certifica produtos como hortaliças, grãos, frutas, café, cogumelos, leite, mel e 

açúcar. Atua em diferentes estados, monitorando mais de 20.000 ha cultivados 

com orgânicos. A participação dos principais produtos certificados pela AAO 

encontram-se no Quadro 3. 

Quadro 3. Principais produtos e regiões certificados pela AAO 
Estado / região Produtos % 

São Paulo 

- Polo de Ibiúna 

- cinturão verde e região de Campinas 

- Vale do Ribeira 

 

Hortaliças  

Hortaliças 

Cana-de-açúcar 

 

26,9 

13,1 

4,0 

Minas Gerais 

- Sul de Minas 

 

café 

 

28,6 
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Demais regiões de SP, PR, ES, BA, RS e 
SC 

  

27,4 

Fonte: VIEIRA (2001) 

Novos certificadores locais vêm surgindo desde então, como a ANC de Campinas 

em 1992, e mais recentemente a APAN.  

A CMO – Certificadora Mokiti Okada começou a certificar em outubro de 1999. 

Certifica 65 produtores nos estados da Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os produtores paulistas 

representam cerca de 50% das certificações. Em São Paulo a CMO certifica 31 

produtores de hortaliças, citrus, frutas, pupunha, cana-de-açúcar e ervas 

medicinais, nos seguintes municípios: Adolfo, Atibaia, Bauru, Biritiba Mirim, 

Campinas, Cordeirópolis, Guapiaçu, Indaiatuba, Ipeúna, Jaguariúna, Leme, 

Miguelópolis, Mogi das Cruzes, Monte Aprazível, Monte Alto, Neves Paulista, 

Nhandeara, Nova Granada, Paulínia, Rio Claro, São José do Rio Preto, Suzano, 

Tabatinga e Tuiuti. 

Alguns certificadores internacionais instalaram escritório no Brasil, concentrando 

sua chegada no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Todos os 

certificadores, nacionais ou estrangeiros, conforme a Instrução Normativa 07/99, 

serão credenciados pelo Colegiado Nacional e estarão sujeitos às normas 

estabelecidas pela Portaria 17/01, após inclusão das sugestões da consulta 

pública a que foi submetida, como será mostrado mais adiante. Entre as 

exigências, além de sede em território nacional, está a obrigatoriedade de não ter 

fins lucrativos, o que está alterando o estatuto das empresas certificadoras, com 

fins lucrativos em sua origem, que estão ingressando no país.  

A chegada dos certificadores estrangeiros visa fornecer serviços com 

reconhecimento internacional. Isso indica o grande potencial para o mercado 

externo de produtos orgânicos brasileiros, pois sua meta mais importante é 

certificar produtos para exportação. Seguem abaixo algumas informações sobre 

elas. 
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 A alemã BCS - Öko-Garantie inspeciona e certifica empresas e produtos de 

origem orgânica conforme as normas da União Européia (CEE 2092/91), 

orientando-os para os procedimentos de exportação. Tem escritórios em 10 

países, mas atua em mais de 50, com 60.000 produtores e 800 empresas 

certificadas. Atua com aspargos no Chile, coco em Cuba e algodão no Peru e No 

Brasil seus projetos de certificação incluem a produção e processamento de óleo 

de dendê (564 ha), além da produção orgânica de café (528 ha), hortaliças e 

legumes (56 ha) e processamento de café torrado e moído (3 empresas) nos 

estados de Minas Gerais e São Paulo. Somente em São Paulo, a BCS certifica a 

produção de amora preta (18 ha), produção e processamento de carne de javali 

(10 ton/ano) e comercialização de café em grão e torrado e moído. Seus serviços 

são reconhecidos na União Européia, Estados Unidos, Suíça e Japão. É membro 

da IFOAM e tem certificado ISO 65. 

 A norte-americana FVO – Farm Verified Organic, a primeira empresa dos EUA a 

ser credenciada pela IFOAM, tem sua base na Dakota do Norte. Certifica 

alimentos orgânicos desde 1980, em 11 países da Europa, América, Ásia e África, 

com destaque para Estados Unidos, Canadá, México, Paraguai, Guatemala, 

China, Índia, Japão e Nova Zelândia, entre outros. No Brasil tem sede em Recife – 

PE, e seus inspetores que podem ser deslocados para qualquer lugar do país. 

Certifica açúcar orgânico em São Paulo. Além dos serviços de certificação oferece 

capacitação em práticas orgânicas de produção. 

A SkalBrasil tem sede em Barreiras – BA e é representante da holandesa SKAL, 

que opera em mais de 40 países, principalmente na Comunidade Européia e 

Américas Central e do Sul, com certificação ecológica e florestal. Atende 

exigências européias e americanas e está adaptando suas normas aos padrões 

da Austrália e do Japão. Tem os certificados ISO 65 e ISO 45000. Certifica 

produtos como o limão tahiti em Minas Gerais e florestas em Mato Grosso. Tem 

negociações em andamento no Rio Grande do Sul, São Paulo e estados do 
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nordeste, mas nesses locais ainda não há nenhum produtor ou empresa 

certificados. 

A Ecocert Brasil instalou-se em Porto Alegre - RS no início de 2001. Representa a 

certificadora francesa Ecocert, presente em mais de 50 países e considerada uma 

das maiores da Europa. Seu objetivo é certificar os produtos, não participando de 

intermediações nos negócios. No Brasil ela não tem fins lucrativos como forma de 

adaptar-se às exigências das normas em vigor, como se verá adiante. Fornece 

atestados com a marca Concert para exploração sustentável de florestas e 

ausência de mão-de-obra escrava infantil e de produtos não geneticamente 

modificados. No país ela já certificou projetos orgânicos de soja, palmito, feijão, 

milho, amendoim, trigo, centeio, aveia, tabaco e frutas como manga, banana, 

laranja, uva, pêssego, além de processados como flocos de banana, laranja e 

limão. Entre os projetos em negociação estão produtos como maracujá, gergelim, 

óleos essenciais, suco de laranja e carne bovina. Não há informações sobre o 

estados onde atua, mas se encontra em negociações com uma empresa de São 

Paulo. 

A OIA – Brasil é uma empresa brasileira associada à OIA – Organización 

Internacional Agropecuaria, da Argentina, credenciada pela IFOAM e ISO 65, e 

está atuando no Brasil desde março de 2001. Certifica produtos e serviços da 

agricultura orgânica, produtos livres de transgênicos, além de origem e qualidade 

de produtos agropecuários. Promove capacitação técnica quanto às normas de 

produção agropecuária e certificação de produtos agropecuários. Está habilitada 

pela União Européia para certificar produtos para seus países membros e seu selo 

é aceito nos Estados Unidos, em países latino-americanos e no Japão. Como atua 

há pouco tempo no país, atualmente só tem áreas em processo de certificação, 

como para criação de gado em Tocantins e hortaliças e café em São Paulo. 

Firmou convênio com a AAO permitindo que os produtos de seus associados 

possam ser exportados. 
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Em setembro de 2001 instalou-se em São Paulo o escritório da certificadora suíça 

IMO – Instituto de Mercado Ecológico, que se dedica há mais de 20 anos à 

inspeção e certificação de sistemas de controle de qualidade ambiental e social. 

Está presente em 50 países, com mais de 20.000 projetos certificados numa área 

de 200.000 ha. É credenciada pela IFOAM e pelas normas ISO 65, o que lhe dá 

acesso aos principais mercados consumidores, como Europa, Estados Unidos e 

Japão. Atua com produtos orgânicos, não geneticamente modificados (GMO-free), 

têxteis ecológicos, produtos de madeira, apicultura, aqüicultura, criação animal, 

critérios sociais e mercado solidário. A IMO tem oito projetos orgânicos 

certificados ou em fase de certificação no Brasil, sendo que a metade deles estão 

no estado de São Paulo. Estes quatro projetos ocupam uma área de 2.113 ha, dos 

quais 1.300 ha são de pecuária orgânica e o restante está distribuída entre café, 

soja e açúcar. 

6.2. Os Padrões  

Em linhas gerais, os padrões de certificação orgânica são estabelecidos pelo 

Departamento Técnico das agências certificadoras, que promove reuniões 

periódicas com agrônomos, veterinários e produtores orgânicos para determinar a 

viabilidade técnica das práticas propostas. Os padrões devem sempre estar em 

consonância com as diretrizes básicas estabelecidas pela IFOAM, que revisa os 

seus próprios padrões a cada dois anos nas Assembléias Gerais que ocorrem 

após os Congressos Mundiais promovidos por ela. Devem também estar de 

acordo com as legislações sanitárias de cada país. Aqueles que porventura ainda 

não estiverem em conformidade com essas diretrizes deverão adaptar-se dentro 

de um prazo estipulado para isso.  

As normas estabelecidas devem ser amplamente divulgadas entre os associados 

e prestadores de assistência técnica e cumpridas rigorosamente pelo agricultor, 

processador ou comerciante que desejem obter e manter a certificação. Os 
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padrões são revisados pelos certificadores periodicamente, quando necessário, 

para permitir a adaptação a eventuais atualizações técnicas.  

Uma vez que o produtor decide produzir utilizando métodos da agricultura 

orgânica, é recomendável que se associe a uma agência certificadora, onde 

obterá informações sobre as normas técnicas de produção. A certificadora poderá 

também indicar consultores para assistência técnica, que dão orientação quanto à 

produção e comercialização dentro de seus padrões técnicos para certificação.  

O processo de certificação geralmente é feito através de visitas periódicas de 

inspeção, realizadas na unidade de produção agrícola, quando o produto é 

comercializado ‘in natura’, e também nas unidades de processamento, quando o 

produto for processado, e de comercialização, no caso de entrepostos. As 

inspeções devem ser tanto programadas (com o conhecimento do produtor) 

quanto aleatórias (sem o seu conhecimento prévio).  

O produtor deve apresentar um plano de produção para a certificadora e manter 

registros atualizados de uma série de informações, como a origem dos insumos 

adquiridos, a sua aplicação e o volume produzido. Estas informações têm caráter 

sigiloso e, assim como as instalações do estabelecimento, devem estar sempre 

disponíveis para vistoria e avaliação do inspetor, caso seja solicitado.  

Após a visita, o inspetor elabora um relatório no qual são indicadas as práticas 

culturais e de criação observadas, o que permite detectar possíveis irregularidades 

com relação às normas de produção estabelecidas. Estes relatórios são 

encaminhados ao Departamento Técnico ou ao Conselho de Certificação da 

certificadora, que avalia eventuais não conformidades aos padrões estabelecidos 

e delibera sobre a concessão do certificado que habilita o produtor, processador 

ou distribuidor a utilizar o selo. A critério da certificadora, a certificação pode ser 

solicitada para algumas áreas, mas deve, preferencialmente, prever um plano de 

conversão para toda a propriedade.  

6.3. Os Custos 
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A título de exemplo, buscou-se reunir informações para duas das principais 

agências certificadoras de produtos orgânicos no Estado de São Paulo. Cabe 

ressaltar que alguns produtores, buscando atender às diferentes exigências dos 

mercados compradores, são certificados por mais de um certificador,  o que pode 

se tornar muito oneroso. 

Os itens de despesa considerados, apesar de serem semelhantes, variam de uma 

para outra. Quadro 4 mostra a estimativa dos custos de certificação da AAO e na 

Quadro 5 estão as estimativas de custo de certificação do IBD – Instituto 

Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. 

Quadro 4 - Estimativa de custos de certificação de produtos orgânicos da AAO - 
Associação de Agricultura Orgânica 

Item de despesa Valor1

Inscrição (anuidade) 60,00 
Inspeção 
- hortaliças 
(sorteios p/ visitas extras cada 15 dias) 
 
 
- frutas e cereais (visitas semestrais) 

 
 
20,00 / mês (raio de 100 km do inspetor 
ou 120,00 a 200,00 + despesas de viagem2 

 

20,00 / mês (raio de 100 km do inspetor 
ou 120,00 a 200,00 + despesas de viagem2

Taxas de comercialização 
 
Feiras do Produtor Orgânico3

- Água Branca 
    - hortaliças, frutas e flores 
    - processados e cereais 
    - produtos apícolas 
    - laticínios e ovos 
    - carnes 
- Ibirapuera 
- Alphaville 
- Granja Viana 
 
Selo Orgânico 
 
Certificado de Exportação 
    - Produto Orgânico 
 
 
Empresa comerciante 

 
 
 
 
23,00 / mês 
34,50 / mês 
77,00 / mês 
105,00 / mês 
130,00 / mês 
75% do valor da Feira da Água Branca 
50% do valor da Feira da Água Branca 
30% do valor da Feira da Água Branca 
 
1% sobre valor comercializado (mensal) 
 
1% sobre valor comercializado + despesas 
de inspeção semestral  
(200,00 + despesas de viagem) 
 
1% sobre valor comercializado com o selo + 
despesas com inspeção  
(150,00 a 200,00) 

1Os valores estão em R$ de dezembro de 2001. 
2 Valores com desconto de 50% p/ sócios. Quem não for sócio não paga anuidade, mas paga diária de R$  
240 a R$ 400. 
3 Valores por metro linear de comprimento de banca. 
Fonte: AAO – Associação de Agricultura Orgânica  
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Quadro 5 - Estimativa de custos de certificação de produtos orgânicos do 
IBD – Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural 

Item de despesa Valor1

Matrícula Paga-se uma única vez. Varia entre 100,00 e 3.000,00 
conforme o faturamento anual da empresa 

Inspeção (anual) - Custo de deslocamento 
   (inclui passagens, hospedagem e alimentação)   
 
- Diária do inspetor 
   - 420,00 p/ produtos de exportação 
   - 265,00 p/ produtos de mercado interno 
   - pequenos produtores e associações: a combinar 
 
- Execução de relatório 
   - 210,00 p/ produtos de exportação  
   - 125,00 produtos de mercado interno  

Emissão do Certificado Orgânico 0,5% a 2% do valor faturado para cada remessa. Varia 
conforme o tipo de produto 

1Os valores estão em R$ de março de 2000. 

Fonte: IBD – Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. 

O tempo necessário para a conclusão do processo de certificação depende de 

vários fatores e varia conforme o ciclo produtivo das atividades e da agência 

certificadora. Se o estabelecimento agrícola está passando por um processo de 

conversão para a agricultura orgânica, este pode levar até três anos para que seja 

considerado certificado, se for, por exemplo, o caso de culturas perenes como 

frutas e café. Esse período é necessário para garantir um tempo que permita a 

dissipação de resíduos de agrotóxicos no solo, que contaminariam a produção. No 

caso da produção de hortaliças, cujo ciclo é mais curto, esse período é mais 

reduzido. Enquanto não se cumprir os períodos exigidos para a adaptação, o 

estabelecimento e as atividades agrícolas são considerados como ‘em transição’.  

Se o estabelecimento já produz conforme as normas orgânicas, a emissão do 

certificado que o habilita a utilizar o selo ou o certificado é praticamente imediata, 

após a inspeção, caso não seja detectado nenhum procedimento que esteja em 

desacordo com as normas de produção e comercialização da agência 

certificadora.  
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Os produtos orgânicos geralmente recebem um adicional de preço, que busca 

remunerar as dificuldades enfrentadas e as possíveis reduções na produção. O 

diferencial de preço, no entanto, varia muito conforme o produto. Cabe ressaltar 

que o ágio obtido por produtos orgânicos está diretamente relacionado à sua 

oferta no mercado. Relaciona-se, portanto, à maior ou menor dificuldade técnica 

na produção. 

As folhosas e demais hortaliças, por exemplo, que não têm problemas sérios para 

sua produção e apresentam oferta regular, costumam ter diferencial de preço que 

pode variar entre 20% e 30% acima dos produtos similares produzidos de modo 

convencional. 

O mais alto diferencial de preço em relação aos similares convencionais, no 

entanto, é observado em produtos mais difíceis de serem produzidos com 

métodos orgânicos. Os que ainda mostram maiores problemas técnicos na 

produção podem alcançar 100% de ágio no preço pago ao produtor, como no caso 

de algodão orgânico naturalmente colorido. Já com morango, tomate e batata, 

sobretudo quando a oferta já reduzida coincide com fatores desfavoráveis para a 

sua produção, como problemas climáticos, o ágio pode alcançar 200%, 300% ou 

ainda 400%.   

Outra possibilidade é o adicional de preços pelo aumento do número de 

intermediários. É o que está acontecendo com a baixa demanda por banana 

orgânica seca da América Latina vendida na Alemanha. Seu preço é de quase três 

vezes o de outras frutas desidratadas orgânicas, como ameixas, abricots e figos. 

Cada vez que o produto muda de mãos do importador para o atacadista e deste 

para o varejista, recebe um adicional de 100%. A maior parte desse sobrepreço 

não vai de fato para o produtor, que recebe 4% do preço ao consumidor, o mesmo 

que recebe o processador local que desidrata as bananas. Como alternativa para 

obter preços menores os consumidores podem comprá-las por mala direta, pela 

metade do preço varejo (KREUZER; GEIER, 2001:10). 
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7. Os Reflexos na Esfera Institucional 

No início dos anos 1980, o interesse crescente de associações de classe e de 

alguns técnicos do setor público e a atuação efetiva das ONGs na geração e 

difusão de práticas agroecológicas impulsionou grandes avanços na legislação 

referente ao uso de agrotóxicos no país, o que começava a refletir alguma 

preocupação com a redução do seu impacto ambiental sobre o ambiente 

(EHLERS, 1999:81). 

No que se refere especificamente à legislação de orgânicos, houve várias 

tentativas por parte das ONGs de São Paulo, todas infrutíferas, de instituir uma 

legislação estadual. Em 1995, o Governo Federal instituiu o CNPO - Comitê 

Nacional de Produtos Orgânicos, embrião da atual legislação, para elaborar e 

aprimorar normas para a agricultura orgânica em nível nacional, com composição 

paritária entre governo e ONGs que atuam com agricultura ecológica. Fazia parte 

do CNPO representantes de ONGs das cinco regiões do país, do Ministério da 

Agricultura, da EMBRAPA, do Ministério do Meio Ambiente e de Universidades. 

Em outubro de 1998, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria no 505/98 

do Ministério da Agricultura, com uma proposta de normatização de produtos 

orgânicos. Esta proposta foi aberta para consulta pública até janeiro de 1999, 

período em que foram recolhidas sugestões da sociedade civil.  

Estas iniciativas surgiram em resposta a exigências de alguns países como o 

Japão e da Comunidade Européia, que passaram a condicionar a importação de 

alimentos à existência de certificação de qualidade ambiental, o que se constitui 

em barreira não-tarifária por parte dos países importadores. Outro fator importante 

para promover a regulamentação relaciona-se ao estabelecimento das regras do 

jogo. A existência de regras para produção orgânica torna obrigatória a rotulagem 

desses produtos, com benefícios para toda a sociedade, pela redução dos custos 

de informação entre os agentes produtivos e os consumidores. 
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As normas nacionais para produtos orgânicos de origem vegetal e animal 

entraram em vigor no Brasil através da Instrução Normativa no 07/99, assinada 

pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento em 17 de maio de 1999, e 

publicada no Diário Oficial da União em 19 de maio de 1999 (Anexo 1).  

O principal objetivo dessa Instrução, conforme seu Artigo 1o, é o de estabelecer 

as normas de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, 

identificação e certificação de qualidade para os produtos orgânicos de origem 

animal e vegetal. O conceito de produtos da agricultura orgânica, sejam 

processados ou consumidos in natura, refere-se a todo aquele obtido de sistemas 

orgânicos de produção agropecuária e industrial. Estes sistemas englobam os 

denominados ecológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo, biológico, 

agroecológico e permacultura.  

As premissas básicas desses sistemas de produção incluem a utilização de 

tecnologias que promovam a otimização dos recursos naturais e sócio-

econômicos, reduzindo a dependência de energias não-renováveis. Entre elas 

estão a eliminação do emprego de agrotóxicos e de fertilizantes solúveis, além do 

banimento do uso de organismos geneticamente modificados, também conhecidos 

como produtos transgênicos, em qualquer fase do processo de produção, 

armazenamento e consumo. 

As normas de produção orgânicas contidas na IN 07/99 estabelecem os critérios 

para conversão (cujos prazos encontram-se em seu Anexo I), para uso de 

máquinas e equipamentos, garantia da fertilidade do solo e manejo de pragas, 

doenças e plantas invasoras, para produtos de origem vegetal. Seu Anexo II 

fornece uma lista de adubos e condicionantes de solo permitidos, produzidos tanto 

dentro como fora da unidade produtiva, e o seu Anexo III relaciona os meios de 

controle de doenças fúngicas, formas de combate às pragas e controle biológico, 

além de manejo de plantas invasoras na produção vegetal. Quanto aos produtos 

de origem animal, seu Anexo IV detalha as condutas desejadas, as técnicas 
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permitidas sob controle da agência certificadora e as técnicas proibidas. Lista 

ainda os insumos que podem ser adquiridos fora da propriedade e medidas de 

higiene e desinfecção dos animais. 

A lista de aditivos e outros produtos para processamento permitidos na produção 

orgânica encontra-se em seu Anexo V, enquanto as normas para armazenagem e 

transporte destes produtos estão no seu Anexo VI. As normas relativas à 

identificação do produto orgânico, que incluem as regras para sua rotulagem, 

estão especificadas no seu Anexo VII. 

A Normativa 07/99 regulamenta ainda o controle da qualidade orgânica, a cargo 

dos certificadores, e as responsabilidades. Estabelece também a competência do 

órgão Colegiado Nacional, com membros das cinco regiões do país, para fiscalizar 

tanto os colegiados estaduais e do distrito federal. cumprimento das normas, como 

as agências certificadoras. Cabe a ele deferir ou não os pedidos de 

credenciamento das certificadoras. Sua composição é paritária, com cinco 

membros (titular e suplente), de organizações governamentais e cinco membros 

(titular e suplente) de organizações não-governamentais com reconhecida atuação 

na sociedade no que se refere à agricultura orgânica.  

Os órgão Colegiados Estaduais e do Distrito Federal, têm representação paritária, 

com cinco membros (titular e suplente), de organizações governamentais e cinco 

membros (titular e suplente) de organizações não-governamentais com atuação 

reconhecida pela sociedade na agricultura orgânica, num total de até dez 

membros. Cabe a ele fiscalizar as certificadoras locais, assim com encaminhar 

seus pedidos de registro ao colegiado nacional.  

Quanto aos certificadores da qualidade orgânica dos produtos, a IN 07/99 

estabelece que precisam ser pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com sede no 

território nacional e credenciada junto ao colegiado nacional. Define também os 

requisitos mínimos para seu funcionamento, como o estabelecimento de padrões 

e estrutura interna. 
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A Portaria 17 de 10 de abril de 2001, conforme estabelecido pela IN 07/99, 

apresentou à consulta pública as regras para credenciamento e atuação das 

agências certificadoras no território nacional (Anexo 2). Consta do Anexo I, que 

apresenta um glossário de termos empregados no credenciamento, certificação e 

inspeção da produção orgânica, do Anexo II, que mostra os critérios de 

credenciamento das entidades certificadoras e do Anexo III, com as diretrizes para 

procedimentos de inspeção e certificação. Até dezembro de 2001 ainda não foi 

publicada a Instrução Normativa com as sugestões enviadas pela consulta 

pública. 

Encontra-se atualmente na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 659/99, que 

está pronto para entrar em votação após diversos trâmites burocráticos. Deve 

entrar na pauta da Comissão de Redação e Justiça, em regime de urgência, para 

depois ser encaminhado ao Senado Federal. Enquanto o PL 659/99 não é votado, 

as regras que prevalecem no país são as da Instrução Normativa 07/99 e a 

Portaria 17/01. 

 
8. O Financiamento da Produção  

Vários países da Europa contam com financiamento para a conversão da 

agricultura convencional para a orgânica, como parte de suas políticas agrícolas 

ou por meio de mecanismos informais de crédito. No Brasil isso ainda não ocorre, 

o que cria uma barreira à entrada de novos ingressantes, sobretudo os pequenos 

produtores, pois durante o período de conversão o agricultor corre todos os riscos 

e ainda arca com todos os custos de produção. Além disso, produtos em 

conversão para sistemas orgânicos ainda não recebem o selo da certificadora e 

portanto não conseguem o adicional de preço. No entanto, já existem algumas 

fontes de crédito formal, para produtores orgânicos já certificados, e num número 

mais reduzido, há iniciativas de crédito informal que dão apoio à conversão.  
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8.1. Crédito Formal 

A primeira iniciativa para financiamento formal de agricultura ecológica no Brasil 

foi do BNB – Banco do Nordeste, que 1997 lançou o Programa de Financiamento 

à Conservação e Controle do Meio Ambiente, conhecido como FNE Verde. O 

programa financia, em áreas do nordeste do país, produtores, empresas, 

cooperativas e associações rurais, industriais e agroindustriais. Além da 

agricultura ecológica, os recursos são destinados ao manejo florestal sustentável e 

reflorestamento; coleta seletiva e reciclagem de lixo; geração de energia 

alternativa; produção de remédios, xaropes e outros produtos da farmácia-viva; 

controle, redução e prevenção da poluição; recuperação de áreas degradadas; e 

certificação ambiental. Os encargos do programa são juros de 8% ao ano mais 

IGP-DI, com rebate de 50%. Os prazos das operações para investimentos fixos e 

mistos podem chegar a 12 anos, com até quatro anos de carência. Para 

investimentos semifixos, os prazos são de oito anos com até três de carência 

(BANCO, 1999:8). 

O Banco do Brasil tem desde 1999 uma modalidade de crédito rural chamada BB 

Agricultura Orgânica, específica para agricultores certificados que adotam práticas 

orgânicas de cultivo e criação. Os encargos variam conforme o programa. Para 

recursos do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, os juros são de 5,75% ao ano e para o PROGER – Programa de 

Geração de Emprego e Renda são de 8,75% ao ano. As garantias exigidas pelo 

BB são de que o agricultor já produza com sistemas de produção orgânicos e que 

a certificação seja feita por uma das certificadoras conveniadas, a AAO ou o IBD. 

O programa é nacional e as informações devem estar disponíveis em todas as 

agências do Banco do Brasil (SOUZA, 2000). 

Segundo informações do Banco do Brasil (2001), os recursos aplicados somam 

cerca de 6 milhões de reais distribuídos entre 320 contratos assinados em estados 

como Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
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Paulo, contemplando produtos orgânicos certificados como arroz, banana, café, 

hortifrutigranjeiros e soja. Entre janeiro de 2000 e setembro de 2001 São Paulo 

teve 29 contratos de custeio agrícola, com um montante total de R$ 2.475.167, 

sendo 18 contratos em 2000, com recursos de R$ 324.655 e 11 contratos em 

2001 somando R$ 2.150.512. Do total de recursos concedidos em 2001, R$ 5.000 

(23%) foram destinados a pequeno produtor, através do PRONAF. A distribuição 

entre os municípios paulistas nesses dois anos encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Municípios de São Paulo com crédito de custeio agrícola concedido pela 

linha de Agricultura Orgânica do Banco do Brasil, Janeiro de 2000 a Setembro de 

2001. 

2000 2001 

Município Contratos Valor % Município Contratos Valor % 

Vinhedo 3 90.000 27,7 Sertãozinho 4 2.000.000 93,0 

Piedade 6 82.123 25,3 Guararapes 3 55.048 2,6 

Sta. Cruz Rio Pardo 5 47.572 14,6 Serra Negra 1 40.000 1,9 

Santa Isabel 1 40.000 12,3 Bragança Paulista 1 28.800 1,3 

Morungaba 1 39.400 12,1 Piedade 1 21.665 1,0 

Serra Negra 1 15.000 4,8 Indaiatuba 1 5.000 0,2 

Pilar do Sul 1 10.580 3,2 - - - - 

Total 18 324.655 100 Total 11 2.150.512 100 
Fonte: Banco do Brasil (2001) 

Pode-se observar uma expansão do volume de recursos e ao mesmo tempo uma 

forte concentração do crédito para produção orgânica em São Paulo ao longo do 

tempo. Em 2000 92% do crédito concedido contemplou dezesseis contratos em 

cinco municípios, enquanto em 2001 93% do volume liberado destinou-se a quatro 

contratos em um município. 

Já o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social não 

dispõe de uma linha de financiamento específica para agricultura orgânica. Mas 

faz repasses de outras fontes para investimento em plantas de 

multiprocessamento para um projeto no Paraná e outro para uma parceria do 
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Fundo Terra Capital em São Paulo. Os recursos do BNDES se destinam a 

instalações e equipamentos necessários para o preparo e embalagem de legumes 

e hortaliças minimamente processados, pré lavados e higienizados e certificados 

como orgânicos.  

Outra fonte de recursos é o Fundo Terra Capital, primeiro fundo de investimentos 

criado para apoiar projetos ligados à promoção da biodiversidade. O Fundo 

financia investimentos rentáveis, no intuito de provar que empresas engajadas 

com o desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente podem ser 

economicamente viáveis. Um de seus sócios em São Paulo é a Fazenda Santo 

Onofre, situada em Morungaba (FORGÁCH, 2001). 

O PRONAF, por sua vez, programa voltado exclusivamente para a agricultura 

familiar, pretende garantir a sustentabilidade da produção destes agricultores em 

atividades que respeitem o meio ambiente e agreguem valor e renda, por meio da 

agricultura orgânica e da silvicultura. Estas atividades recebem grande estímulo de 

ONGs, agências de cooperação internacional e extensão rural, em alguns 

estados, desenvolvem tecnologia adequada e capacitação. Espera assim 

estimular práticas agrícolas com manejo adequado do ecossistema, com 

reposição de matas ciliares, de galeria, mananciais e encostas (PLANO, 2001). 

Para isso previu em seu Plano de Safra 2001/2002 um aumento de até 50% no 

teto dos valores dos financiamentos de investimento e custeio para produtores que 

praticam agricultura orgânica, olericultura, pecuária leiteira e fruticultura do grupo 

C, que têm renda bruta anual entre R$ 1,5 mil a R$ 10 mil. O volume de crédito 

também aumentou para silvicultores que cultivam de forma sustentável florestas 

nativas ou exóticas dos grupos C e D, estes com renda bruta anual entre R$ 10 

mil e R$ 30 mil. O teto de custeio passa de R$ 2 mil para R$ 3 mil e no caso de 

investimento de R$ 4 mil para R$ 6 mil desde que os sistemas de produção 

tenham bases agrecológicas e seus produtos sejam certificados peço Ministério de 

Agricultura e Abastecimento (PLANO, 2001). 
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Uma tentativa de conseguir crédito para conversão de agricultores familiares 

paulistas vem sendo feita por iniciativa da Câmara Setorial, que está preparando 

uma proposta para o Secretário de Agricultura e Abastecimento para concessão 

de uma linha de crédito com recursos do FEAP – Fundo de Expansão da 

Agropecuária e da Pesca específica para esse fim. O FEAP é um fundo da SAA-

SP, recentemente denominado de Banco do Agronegócio Familiar, que dá 

prioridade a produtores familiares e pescadores artesanais, suas associações e 

cooperativas para financiamentos, subvenções, equalização de taxas e 

empréstimos com condições mais favoráveis de custos e prazos que as vigentes 

no Sistema Nacional de Crédito Rural. O agente financeiro oficial é o Banco Nossa 

Caixa S.A. As dezessete linhas atuais de financiamento têm itens financiáveis, 

beneficiários, tetos de financiamento, prazos, encargos financeiros, cronogramas 

de desembolso, garantias e áreas de abrangência distintas, variando caso a caso. 

Há também um fundo de aval, cujo objetivo é garantir o risco de produtores cujas 

receitas operacionais brutas anuais não ultrapassem R$ 100 mil e cooperativas e 

associações com receitas operacionais brutas que não ultrapassem R$ 3 milhões. 

Essa concessão se restringe ao teto de até R$ 40 mil por produtor, associação e 

cooperativa.  Mas ainda não há uma definição se os recursos estarão ou não 

disponíveis. 

8.2. Crédito Informal  

É possível se obter financiamento para conversão através de crédito informal da 

sociedade civil organizada. A CSA – Community Supported Agriculture ou AMC – 

Agricultura Motivada pelo Consumidor, como é chamada no Brasil, nasceu na 

Europa e vem se espalhando por diversos países. Nos Estados Unidos há 600 

grupos de AMCs, formadas por associações de consumidores como a CAFF – 

Consumer Alliance with Family Farmers, que pagam antecipadamente suas 

compras de frutas, legumes e hortaliças, que são entregues em domicílio 

semanalmente no sistema de cestas. Os recursos são encaminhados diretamente 

aos produtores que conseguem assim financiar a produção.  
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Esse sistema está em funcionamento no estado do Ceará, onde 15 ADAOs - 

Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica alimentam 330 

famílias, contribuindo para aumentar a auto-estima dessas comunidades. Os 

preços não são balizados pelo mercado, mas sim no rateio dos custos de 

produção pelos consumidores que recebem as cestas. Os consumidores 

participam das decisões, aprovando ou não o orçamento dos produtores  

(AGRÔNOMO, 1999:6). 

 

9. O Consumidor de Produtos Orgânicos  

Ainda não há estatísticas amplas para identificar o consumidor de orgânicos. Mas 

algumas pesquisas já realizadas mostram que se trata de um público de classe 

média a alta, com poder aquisitivo e mais preocupado sua saúde e de sua família 

do que com a preservação do meio ambiente ou a saúde dos trabalhadores rurais. 

As informações sobre consumidores de orgânicos são escassas e dispersas. Um 

estudo realizado no estado do Rio de Janeiro, relata que os consumidores de 

produtos orgânicos não são, necessariamente, dotados de consciência ambiental 

que os induza a praticar um hábito alimentar diferenciado. A motivação principal 

para a compra de alimentos orgânicos relaciona-se à saúde pessoal e da família. 

A irregularidade de abastecimento e a pouca disponibilidade de alguns desses 

produtos são apontados como fatores limitantes para o aumento do consumo. 

Para os consumidores entrevistados, o preço não é fator relevante. Mantêm 

freqüência semanal, regular e fiel aos pontos de venda. A divulgação das 

vantagens desse tipo de produto e dos problemas da agricultura convencional 

deve elevar a demanda por produtos orgânicos, que, no entanto, irá deparar-se 

com a oferta ainda reduzida (ASSIS, AREZZO & DE-POLLI, 1995).  

Na cidade de São Paulo, uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup em 1996 

indicou que o consumo de verduras e legumes orgânicos mostra uma tendência 

de aumento, se os consumidores tiverem mais informações sobre os produtos 
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cultivados com esses métodos. Os consumidores se dispõem a pagar até 30% 

mais caro se os produtos forem mais saudáveis. Se estiverem à venda em 

supermercados, os produtos orgânicos são preferidos por quase 70% das donas 

de casa de maior poder aquisitivo, desde que tenham boa aparência e sejam 

certificados. 

Uma pesquisa realizada na Feira do Produtor Orgânico organizada pela AAO no 

Parque da Água Branca em São Paulo constatou que as pessoas que a 

freqüentam são profissionais liberais, geralmente do sexo feminino, 

predominantemente casadas, com idade entre 31 e 50 anos e nível de renda que 

as classifica como de classe média e são nascidas em zonas urbanas de cidades 

de médio e grande porte. São fiéis aos produtos orgânicos e não se importam em 

pagar um pouco mais por esses produtos devido à sua condição econômica 

privilegiada, preferindo mantê-los em sua dieta alimentar. A principal motivação 

para o consumo é com sua saúde e de sua família, não demonstrando maior 

preocupação com a dimensão ambiental da produção orgânica (CERVEIRA, 

2000:160-161). 

9.1. A Defesa do Consumidor 

Feita a escolha dos consumidores pela compra de produtos orgânicos e pelo 

pagamento de um prêmio por efeitos positivos à saúde e ao ambiente, entre 

outros atributos, eles esperam obter, em troca, um produto de origem orgânica 

garantida. Assim como os produtores orgânicos, que arcam com custos de 

produção mais elevados, os consumidores desejam estar protegidos contra falsas 

apelações orgânicas (UNCTAD, 1996). 

A legislação em vigor no país para produtos orgânicos não contempla nenhum 

tópico específico em relação à proteção do consumidor, caso seja detectada 

alguma fraude, tanto com produtos que se auto denominam orgânicos sem 

apresentar o selo da certificadora, como com produtos certificados que estariam 

fora dos padrões. 
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Em princípio os certificadores são os responsáveis legais, e portanto cercam-se de 

precauções para o cumprimento dos padrões estabelecidos e assim garantir a 

integridade dos produtos com seu selo. No caso de suspeita de fraude, o 

consumidor poderá acionar os órgãos de defesa do consumidor, como os 

PROCONs, que irão inicialmente responsabilizar os certificadores, que por sua 

vez, poderão punir o produtor com sua exclusão e impedimento do uso do selo se 

a suspeita for confirmada.  

 

10. Considerações Finais: o panorama da competitividade 

As principais propostas de ação para promover o crescimento equilibrado do 

mercado de orgânicos referem-se à promoção e adoção de instrumentos para 

romper com os desafios da oferta, tanto em quantidade - maior volume de 

produção e ampliação do leque de produtos - quanto em qualidade.  

Os produtores orgânicos passam por uma mudança temporal nesse processo 

quanto a alterações no horizonte de expectativa de ganhos, em ambiente de muito 

risco. A possibilidade de maiores ganhos no curto prazo não se ajusta ao 

horizonte de longo prazo da agricultura orgânica e dos sistemas sustentáveis de 

produção. Os ingressantes imediatistas, preocupados apenas na obtenção de 

lucros de curto prazo não se sustentam na atividade, pois perdem de vista o 

componente filosófico e conceitual que une o movimento.  

O crédito oficial mostra-se bastante concentrado, merecendo uma melhor 

distribuição, e faltam mecanismos que estimulem a conversão. Há muito espaço 

para ampliação da variedade produtos oferecidos, pois muitos deles, como os 

grãos, ainda não são produzidos no estado. Os estímulos para a associação de 

produtores, processadores e consumidores ainda são incipientes. 

Tendo em conta a forte especificidade dos produtos orgânicos é necessário 

incrementar o provimento de informações técnicas, o aprimoramento dos 
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mecanismos de certificação e a promoção de ligações mais estreitas entre os 

segmentos. Essas medidas passam por ações coletivas mais coordenadas, com o 

fortalecimento dos programas de capacitação, da pesquisa e difusão de práticas 

agroecológicas e pelo aprimoramento institucional. A maior participação do estado 

nesse processo é desejável, assim como das ONGs. 

A falta de estatísticas é generalizada e a informação para os consumidores sobre 

os impactos da produção convencional e os benefícios da produção orgânica 

como fator de redução de impactos ambientais e sociais na agricultura é ainda 

muito precária. O aprimoramento da legislação pode contribuir muito nesse 

sentido, favorecendo o fortalecimento de selos e marcas, que são extremamente 

importantes quando o objetivo é alcançar mercados mais distantes. 

Finalmente, é necessário garantir a promoção da eqüidade, com maiores ganhos 

para os produtores. O número de etapas de intermediação deveria se manter 

reduzido, procurando-se contatos mais diretos entre produtores e consumidores, 

fortalecendo assim os mercados locais e os princípios éticos do movimento. 
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ANEXO 8.1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº.7,  DE 17 DE MAIO DE 1999 
 
 
 

Dispõe sobre normas para a produção 
de produtos orgânicos, vegetais e 
animais. 
 

 
 

0 MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, inciso II, da 
Constituição e, 
 

Considerando a crescente demanda de produtos obtidos por sistemas 
ecológico, biológico, biodinâmico e agroecológico, a exigência de mercado para os 
produtos naturais e o significativo aporte de sugestões nacionais e internacionais 
decorrentes de consulta pública sobre a matéria, com base na Portaria MA  nº. 
505, de 16 de outubro de 1998, resolve: 
 

Art. 1º. Estabelecer as normas de produção, tipificação, processamento, 
envase, distribuição, identificação e de certificação da qualidade para os produtos 
orgânicos de origem vegetal e animal, conforme os Anexos à presente Instrução 
Normativa. 
 

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
  
 
 
 
FRANCISCO SÉRGIO TURRA 
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NORMAS DISCIPLINADORAS PARA A PRODUÇÃO, TIPIFICAÇÃO, 
PROCESSAMENTO, ENVASE, DISTRIBUIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS ORGÂNICOS, SEJAM DE 
ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL 
 
1. DO CONCEITO 
1. 1. Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo 
aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 
sócio-econômicos respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a 
auto-sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a 
minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do 
emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos 
geneticamente modificados-OGM/transgênicos, ou radiações ionizantes em 
qualquer fase do processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre 
os mesmos, privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, 
assegurando transparência em todos os estágios da produção e da 
transformação, visando: 
a) a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de 
qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do consumidor, do 
agricultor e do meio ambiente; 
b) a preservação e a ampliação da biodiversidade dos ecossistemas, natural ou 
transformado, em que se insere o sistema produtivo; 
c) a conservação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, da água e 
do ar; e  
d) o fomento da integração efetiva entre agricultor e consumidor final de produtos 
orgânicos, e o incentivo à regionalização da produção desses produtos orgânicos 
para os mercados locais. 
1.2. Considera-se produto da agricultura orgânica, seja  “in natura” ou processado, 
todo aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária e industrial. O 
conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os 
denominados ecológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo, biológico, 
agroecológico e permacultura. Para efeito desta Instrução considera-se produtor 
orgânico, tanto o produtor de matérias-primas como o processador das mesmas. 
 
2. DAS NORMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 
Considera-se unidade de produção, a propriedade rural que esteja sob sistema 
orgânico de produção. Quando a propriedade inteira não for convertida para a 
produção orgânica, a certificadora deverá assegurar-se de que a produção 
convencional está devidamente separada e passível de inspeção. 
2. 1. DA CONVERSÃO 
Para que um produto receba a denominação de orgânico, deverá ser proveniente 
de um sistema onde tenham sido aplicadas as bases estabelecidas na presente 
Instrução, por um período variável de acordo com a utilização anterior da unidade 
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de produção e a situação ecológica atual, mediante as análises e a avaliação das 
respectivas instituições certificadoras (Anexo I). 
2.2. DAS MÁQUINAS E DOS EQUIPAMENTOS: 
As máquinas e os equipamentos usados na unidade de produção não podem 
conter resíduos contaminantes, dando-se prioridade ao uso exclusivo à produção 
orgânica. 
2.3. SOBRE OS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E OS RECURSOS 
NATURAIS (PLANTAS, SOLOS E ÁGUA). 
Tanto a fertilidade como a atividade biológica do solo e a qualidade das águas, 
deverão ser mantidas e incrementadas mediante, entre outras, as seguintes 
condutas: 
a) proteção ambiental; 
b) manutenção e preservação de nascentes e mananciais hídricos;  
c) respeito e proteção à biodiversidade; 
d) sucessão animal-vegetal; 
e) rotação e/ou associação de culturas; 
f) cultivo mínimo; 
g) sustentabilidade e incremento da matéria orgânica no solo;  
h) manejo da matéria orgânica; 
i) utilização de quebra-ventos;  
j) sistemas agroflorestais; e 
k) manejo ecológico das pastagens. 
2.3.1. O manejo de pragas, doenças e de plantas invasoras deverá se realizar 
mediante a adoção de uma ou várias condutas, de acordo com os Anexos II e III, 
desta Instrução, que possibilitem: 
a) incremento da biodiversidade no sistema produtivo; 
b) seleção de espécies, variedades e cultivares resistentes;  
c) emprego de cobertura vegetal, viva ou morta, no solo; 
d) meios mecânicos de controle; 
e) rotação de culturas; 
f) alelopatia; 
g) controle biológico (excetuando-se OGM/transgênicos); 
h) integração animal-vegetal; e 
i) outras medidas mencionadas nos Anexos II e III, da presente Instrução. 
2.3.1.1. É vedado o uso de agrotóxico sintético, seja para combate ou prevenção, 
inclusive, na armazenagem. 
2.3.1.2. A utilização de medida não orgânica para garantir a produção ou a 
armazenagem, desqualifica o produto para efeito de certificação, de acordo com o 
subitem 2.1., da presente Instrução. 
2.3.2. As sementes e as mudas deverão ser oriundas de sistemas orgânicos. 
2.3.2.1. Não existindo no mercado sementes oriundas de sistemas orgânicos 
adequadas a determinada situação ecológica específica, o produtor poderá lançar 
mão de produtos existentes no mercado, desde que avaliadas pela instituição 
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certificadora, excluindo-se todos os organismos geneticamente modificados 
(OGM/transgênicos). 
2.3.2.2. Para culturas perenes, não havendo disponibilidade de mudas orgânicas, 
estas poderão ser oriundas de sistemas convencionais, desde que avaliadas pela 
instituição certificadora, excluindo-se todos os organismos geneticamente 
modificados/ transgênicos e de cultura de tecido vegetal, quando as técnicas 
empregadas conduzam a modificações genéticas ou induzam à variantes 
soma-clonais. 
2.3.3. Os produtos oriundos de atividades extrativistas só serão certificados como 
orgânicos, caso o processo de extração não comprometa o ecossistema e a 
sustentabilidade do recurso explorado. 
2.4. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
Os produtos orgânicos de origem animal devem provir de unidades de produção, prioritariamente 
auto-suficientes quanto à geração de alimentos para os animais em processo integrado com a 
produção vegetal, conforme o Anexo IV, da presente Instrução. Para a efetivação da 
sustentabilidade, esses sistemas devem obedecer os seguintes requisitos: 
a) respeitar o bem-estar animal;  
b) manter um nível higiênico em todo o processo criatório, compatível com as 

normas de saúde pública vigentes; 
c) adotar técnicas sanitárias preventivas sem o emprego de produtos proibidos;  
d) contemplar uma alimentação nutritiva, sadia e farta, incluindo-se a água, sem a 

presença de aditivos químicos e/ou estimulantes, conforme o Anexo IV, da 
presente Instrução; 

e) dispor de instalações higiênicas, funcionais e confortáveis; 
f) praticar um manejo capaz de maximizar uma produção de alta qualidade 
biológica e econômica; e 
g)utilizar raças, cruzamentos e o melhoramento genético (não OGM/transgênicos), 
compatíveis tanto com as condições ambientais e como estímulo à biodiversidade. 
2.4. 1. Entende-se por bem estar animal, permanecer o mesmo livre de dor, de 
sofrimento, angústia e viver em um ambiente em que possa expressar 
proximidade com o comportamento de seu habitat original: movimentação, 
territoriedade, vadiagem, descanso e ritual reprodutivo. 
2.4.2. Os insumos permitidos e proibidos na alimentação animal estão 
especificados no Anexo IV, da presente Instrução. 
2.4.3. 0 transporte, pré-abate e o abate dos animais devem seguir princípios 
humanitários e de bem estar animal, assegurando a qualidade sanitária da 
carcaça. 
2.4.4. Excepcionalmente, para garantir a saúde ou quando houver risco de vida de 
animais, na inexistência de substituto permitido, poder-se-ão usar medicamentos 
convencionais. 
2.4.4.1. É obrigatório comunicar à certificadora o uso desses medicamentos, bem 
como registrar a sua administração, que deve respeitar o que estabelece o 
subitern 2.4.4., desta Instrução. O período de carência estipulado pela bula do 
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produto a ser cumprido, deverá ser multiplicado pelo fator três, podendo ainda ser 
ampliado de acordo com a instituição certificadora. 
2.4.4.2. São permitidas todas as vacinas previstas por Lei. 
2.4.5. Preferencialmente, a aquisição dos animais deve ser feita em criações 
orgânicas. 
2.4.5.1.No caso de aquisição de animais de propriedades convencionais, estes 
devem prioritariamente ser incorporados à unidade produtora orgânica, com a 
idade mínima em que possam ser recriados sem a presença materna. 
2.4.5.2.Os animais adquiridos em criações convencionais devem passar por 
quarentena tradicional, ou outra a ser definida pela certificadora. 
 
3. DO PROCESSAMEMTO 
Processamento é o conjunto de técnicas de transformação, conservação e envase 
de produtos de origem animal e/ou vegetal. 
3.1. Somente será permitido o uso de aditivos, coadjuvantes de fabricação e 
outros produtos de efeito brando (não OGM/transgênicos), conforme mencionado 
no Anexo V da presente Instrução, e quando autorizados e mencionados nos 
rótulos das embalagem. 
3.2. As máquinas e os equipamentos utilizados no processamento dos produtos 
orgânicos deverão estar comprovadamente limpos de resíduos contaminantes, 
conforme estabelece os termos desta Instrução e seus anexos. 
3.3. Em todos os casos, a higiene no processamento dos produtos orgânicos será fator decisivo 
para o reconhecimento de sua qualidade. Para efeito de certificação, as unidades de 
processamento devem cumprir, também, as exigências contidas nesta Instrução e nas legislações 
vigentes específicas. 
3.3. 1. A higienização das instalações e dos equipamentos deverá ser feita com 
produtos biodegradáveis, e caso esses produtos não estejam disponíveis no 
mercado, deverá ser consultada a certificadora.  
3.4. Para o envase de produtos orgânicos, deverão ser priorizadas embalagens 
produzidas com materiais comprovadamente biodegradáveis e/ou recicláveis. 
3.5. Poderá ser certificado como produto processado orgânico, aquele cujo 
componente principal seja de origem orgânica. 
3.5.1.Os aditivos e os coadjuvantes de fabricação de origem não orgânica, serão 
permitidos em percentuais a serem definidos pelas certificadoras e pelo órgão 
Colegiado Nacional, conforme estabelece o Anexo V, da presente Instrução. 
3.5.2. É obrigatório explicitar no rótulo do produto, os tipos e as quantidades de 
aditivos, os coadjuvantes de fabricação e outros produtos de origem não orgânica 
nele contidos, sempre de acordo com o subitem 3. 1., da presente Instrução. 
3.5.3. Os ingredientes de origem não orgânica serão permitidos em percentuais 
definidos no Anexo VII, da presente Instrução. 
 
4. DA ARMAZENAGEM E DO TRANSPORTE 
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Os produtos orgânicos devem ser identificados e mantidos em local separado dos 
demais de origem desconhecida, de modo a evitar possíveis contaminações, 
seguindo o que prescreve o Anexo VI, da presente Instrução. 
4. 1. A higiene e as condições do ambiente de armazenagem e do transporte será 
fator necessário para a certificação de sua qualidade orgânica. 
4.2. Todos os produtos orgânicos devem estar devidamente acondicionados. 
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5. DA IDENTIFICAÇÃO 
Além de atender as normas vigentes quanto às informações que devem constar 
nas embalagens, os produtos certificados deverão conter um "selo de qualidade" 
registrado no órgão Colegiado Nacional, específico para cada certificadora, 
atendendo as condições previstas no Anexo VII da presente Instrução, além das 
contidas abaixo: 
a) será mencionado no rótulo a denominação “produto orgânico”;  e 
b) o nome e o número de registro da certificadora junto ao órgão Colegiado 
Nacional. 
No caso de produto a granel, o mesmo será acompanhado do certificado de 
qualidade orgânica. 
6. DO CONTROLE DA QUALIDADE ORGÂNICA 
A certificação e o controle da qualidade orgânica serão realizados por instituições 
certificadoras credenciadas nacionalmente pelo órgão Colegiado Nacional, 
devendo cada instituição certificadora manter o registro atualizado dos produtores 
e dos produtos que ficam sob suas responsabilidades. 
 
7. DA RESPONSABILIDADE 
Os produtores certificados assumem a responsabilidade pela qualidade orgânica 
de seus produtos e devem permitir o acesso da certificadora a todas as 
instalações, atividades e informações relativas ao seu processo produtivo. 
7. 1. A instituição certificadora cabe a responsabilidade pelo controle da qualidade 
orgânica dos produtos certificados, permitindo o acesso do órgão Colegiado 
Estadual ou do Distrito Federal a todos os atos, procedimentos e informações 
pertinentes ao processo de certificação. 
 
8. DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
8. 1. O órgão Colegiado Nacional será composto paritariamente por 5 (cinco) 
membros do Poder Público, titular e suplente e 5 (cinco) membros de 
Organizações Não-Governamentais, titular e suplente, que tenham reconhecida 
atuação junto à sociedade no âmbito da agricultura orgânica, de forma a respeitar 
a paridade de um representante por região geográfica, chegando a um total de até 
10 (dez) membros. 
8. 1. 1. A escolha dos membros das organizações governamentais, será de 
responsabilidade exclusiva do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
8. 1.2. A escolha dos membros das organizações não-governamentais obedecerá 
sistemática própria dessas organizações. 
8.2. Os órgãos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal serão compostos 
paritariamente por 5 (cinco) membros do Poder Público, titular e suplente e 5 
(cinco) membros de Organizações Não-Governamentais, titular e suplente, que 
tenham reconhecida atuação junto à sociedade no âmbito da agricultura orgânica, 
chegando a um total de até 10(dez) membros. 



  
 
 
 

 212

8.2. 1. A escolha dos membros das organizações governamentais, nas Unidades 
Federativas, será de responsabilidade exclusiva das Delegacias Federais de 
Agricultura. 
8.2. 1. 1. A escolha dos membros das organizações não-governamentais 
obedecerá sistemática própria dessas organizações. 
8.3. Cabe ao Órgão Colegiado Nacional fiscalizar as atividades dos Órgãos 
Colegiados Estaduais e do Distrito Federal, de acordo com as normas vigentes. 
8.4.Cabe aos Órgãos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal, fiscalizar as 
atividades das certificadoras locais. As que não cumprirem a legislação em vigor 
serão passíveis de sanções, de acordo com as normas vigentes.   
8.5.Ao Órgão Colegiado Nacional compete o deferimento e o indeferimento, dos 
pedidos de registro das entidades certificadoras encaminhados pelos órgãos 
colegiados, citados no subitem acima. 
8.6. Aos Órgãos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal compete a 
fiscalização e o controle, bem como o encaminhamento dos pedidos de registro 
das entidades certificadoras para o Órgão Colegiado Nacional. 
8.6. 1. Na inexistência de Órgãos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal, o 
Órgão Colegiado Nacional cumprirá estas atribuições. 
 
9. DAS ENTIDADE CERTIFICADORAS 
9. 1.Os produtos de origem vegetal ou animal, processados ou “in natura", para 
serem reconhecidos como orgânicos devem ser certificados por pessoa jurídica, 
sem fins lucrativos, com sede no território nacional, credenciada no Órgão 
Colegiado Nacional, e que tenha seus documentos sociais registrados em órgão 
competente da esfera pública. 
9.2.As instituições certificadoras; adotarão o processo de certificação mais 
adequado às características da região em que atuam, desde que observadas as 
exigências legais que trata da produção orgânica no país e das emanadas pelo 
Órgão Colegiado Nacional. 
9.2.1.A importação de produtos orgânicos certificados em seu país de origem, 
ficará condicionada às exigências sanitárias, fitossanitárias; e de inspeção animal 
e vegetal, de conformidade com as leis vigentes no Brasil, complementada com 
prévia análise e autorização de uma certificadora credenciada no Órgão Colegiado 
Nacional. 
9.3. As instituições certificadoras para serem credenciadas devem satisfazer os 
seguintes requisitos: 
a) requerer o credenciamento através dos Órgãos Colegiados Estaduais e do 

Distrito Federal;  
b) anexar cópias dos documentos requeridos, devidamente registrados em 

cartório;  
c) descrever detalhadamente seu processo de certificação com o respectivo 

regulamento de funcionamento, demonstrando suas etapas, inclusive, os 
mecanismos de auto-regulação ética,  
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d) apresentar as suas Normas Técnicas para aprovação do Órgão Colegiado 
Nacional;  

e) descrever as sanções que poderão ser impostas, em caso de descumprimento 
de suas Normas; e 

f) comprovar a capacidade própria ou de alguma contratada para realizar as 
análises, se necessárias, no processo de certificação. 

9.4. As instituições certificadoras devem dispor na sua estrutura interna, dos 
seguintes membros:  
a)Comissão Técnica: corpo de técnicos responsáveis pela avaliação da eficácia e 
qualidade da produção;  
b)Conselho de Certificação: responsável pela análise e aprovação dos pareceres 
emitidos pela Comissão Técnica; e  
c) Conselho de Recursos: que decide sobre apelação de produtores e outros 
interessados.  
9.4. 1. Aos integrantes de quaisquer das estruturas mencionadas nas alíneas a, b 
e c do subitem 9.4, é vedada a participação em mais de uma das alíneas, tanto 
como pessoa física ou jurídica.  
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9.4.2. São obrigações das certificadoras:  
a) manter atualizadas todas as informações relativas à certificação;  
b) realizar quantas visitas forem necessárias, com o mínimo de uma por ano, para 
manter atualizadas as informações sobre seus produtores certificados;  
c) promover a capacitação e assumir a responsabilidade pelo desempenho dos 

integrantes da comissão técnica;  
d) no caso de destinação para o comércio exterior não comercializar produtos e 

insumos, nem prestar serviços de consultorias, assistência técnica e 
elaboração de projetos;  

e) no caso de destinação para comércio interno não comercializar produtos e 
insumos;  

f) manter a confiabilidade das informações quando solicitadas pelo produtor 
orgânico; e  

g) cumprir as demais determinações estabelecidas pelos Colegiados Nacional, 
Estaduais e do Distrito Federal. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Os demais atos necessários para a completa operacionalização da presente 
Instrução Normativa serão estabelecidos pela Secretaria de Defesa Agropecuária, 
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
 
ANEXO I 
 
DO PERIODO DE CONVERSÃO 
 
1.Produção vegetal de culturas anuais: para a unidade de produção em conversão deverá 
ser obedecido um período mínimo de 12 meses de manejo orgânico, para que a produção do 
ciclo subsequente seja considerada como orgânica. 
2. Produção vegetal de culturas perenes: para a unidade de produção em conversão deverá 
ser obedecido um período mínimo de 18 meses de manejo orgânico, para que a colheita 
subsequente seja certificada.  
3. Produção vegetal de pastagem perene: para a unidade de produção em conversão deverá 
ser obedecido um período mínimo de 12 meses de manejo orgânico ou de pousio. 
Observação: Os períodos de conversão acima mencionados poderão ser ampliados pela 
certificadora em função do uso anterior e da situação ecológica da unidade de produção, 
desde que seja julgada a conveniência. 
 
ANEXO II 
 
ADUBOS E CONDICIONADORES DE SOLOS PERMITIDOS 
 
1. Da própria unidade de produção (desde que livres de contaminantes):  
Composto orgânico;  
Vermicomposto;  
Restos orgânicos; 
Esterco: sólido ou líquido;  
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Restos de cultura;  
Adubação verde;  
Biofertilizantes;  
Fezes humanas, somente quando compostadas na unidade de produção e não 
empregadas no cultivo de olerícolas;  
Microorganismos benéficos ou enzimas, desde que não sejam OGM/transgênicos; 
e  
Outros resíduos orgânicos. 
2. Obtidos fora da unidade de produção  
a) Somente se autorizados pela certificadora:  
Vermicomposto;  
Esterco composto ou esterco líquido;  
Biomassa vegetal;  
Resíduos industriais, chifres, sangue, pó de osso, pêlos e penas, tortas, vinhaça e 
semelhantes, como complementos da adubação;  
Algas e derivados, e outros produtos de origem marinha;  
Peixes e derivados;  
Pó de serra, cascas e derivados, sem contaminação por conservantes;  
Microorganismos, aminoácidos e enzimas, desde que não sejam 
OGM/transgênicos;  
Cinzas e carvões vegetais;  
Pó de rocha;  
Biofertilizantes;  
Argilas ou ainda vermiculita;  
Compostagem urbana, quando oriunda de coleta seletiva e comprovadamente 
livre de substâncias tóxicas. 
b)Somente se constatado a necessidade de utilização do adubo e do 
condicionador, através de análise, e se os mesmos estiverem livres de 
substâncias tóxicas:  
Termofosfatos;  
Adubos potássicos - sulfato de potássio, sulfato duplo de potássio e magnésio, 
este de origem mineral natural;  
Micronutrientes;  
Sulfato de magnésio;  
Ácido bórico, quando não usado diretamente nas plantas e solo;  
Carbonato, como fonte de micronutrientes; e  
Guano. 
 
ANEXO III 
 
PRODUÇÃO VEGETAL 
 
1. Meios contra doenças fúngicas:  
Enxofre simples e suas preparações, a critério da certificadora;  
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Pó de pedra;  
Um terço de sulfato de alumínio e dois terços de argila (caulim ou bentonita) em 
solução a 1%; 
Sais de cobre, na fruticultura;  
Própolis;  
Cal hidratado, somente corno fungicida; 
Iodo;  
Extratos de plantas;  
Extratos de compostos e plantas;  
Vermicomposto;  
Calda bordaleza e calda sulfocálcica, a critério da certificadora; e  
Homeopatia. 
 
2. Meios contra pragas:  
Preparados viróticos, fúngicos e bacteriológicos, que não sejam 
OGM/transgênicos, e só com permissão específica da certificadora;  
Extratos de insetos;  
Extratos de plantas;  
Emulsões oleosas (sem inseticidas químico-sintéticos);  
Sabão de origem natural;  
Pó de café;  
Gelatina;  
Pó de rocha;  
Álcool etílico;  
Terras diatomáceas, ceras naturais, própolis e óleos essenciais, a critério da 
certificadora;  
Como solventes: álcool, acetona, óleos vegetais e minerais;  
Como emulsionante: lecitina de soja, não transgênica;  
Homeopatia. 
 
3.Meios de captura, meios de proteção e outras medidas biológicas:  
Controle biológico;  
Feromônios, desde que utilizados em armadilhas;  
Armadilhas de insetos com inseticidas permitidos no item 2, do Anexo III;  
Armadilhas ante-coagulantes para roedores;  
Meios repelentes mecânicos (armadilhas e outros similares);  
Repelentes naturais ( materiais repelentes e expulsantes);  
Métodos vegetativos, quebra-vento, plantas companheiras e repelentes;  
Preparados que estimulem a resistência das plantas e que inibam certas pragas e 
doenças, tais como: plantas medicinais, própolis, calcário e extratos de algas, 
bentonita, pó de pedra e similares;  
Cloreto de cálcio;  
Leite e derivados; e  
Extratos de produtos de origem animal. 
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4.Manejo de plantas invasoras:  
Sementes e mudas, isentas de plantas invasoras;  
Técnicas mecânicas;  
Alelopatia;  
Cobertura morta e viva;  
Cobertura inerte, que não cause contaminação e poluição, a critério da instituição 
certificadora; 
Solarização;  
Controle biológico como manejo de plantas invasoras. 
 
ANEXO IV 
 
PRODUÇÃO ANIMAL 
 
1.Condutas desejadas:  
Maximização de captação e uso de energia solar; 
Auto-suficiência alimentar orgânica;  
Diminuir a dependência de recursos externos no processo produtivo;  
Associação de espécies vegetais e animais;  
Criação a campo;  
Abrigos naturais com árvores;  
Quebra-ventos;  
Conservação das forragens com silagem ou fenação (desde que de origem 
orgânica);  
Mineralização com sal marinho;  
Suplementos vitamínicos: óleo de fígado de peixe e levedura;  
Aditivos permitidos: algas calcinadas, plantas medicinais, plantas aromáticas, soro 
de leite e carvão vegetal;  
Suplementação com recursos alimentares, provenientes de unidade de produção 
orgânica;  
Aditivos para arraçoamento: leveduras e misturas de ervas e algas;  
Aditivos para silagem: açúcar mascavo, cereais e seus farelos, soro de laticínio e 
sais minerais;  
Homeopatia, fitoterapia e acupuntura. 
 
2.Técnicas permitidas sob o controle da certificadora:  
Uso de equipamentos de preparo de solo que não impliquem na alteração de sua 
estrutura, na formação de pastagens e cultivo de forragens, grãos, raízes e 
tubérculos;  
Aquisição de alimentos não certificados orgânicos, equivalente a até 20% e 15% 
do total da matéria seca de alimentos para animais monogástricos e para animais 
ruminantes, respectivamente;  
Aditivos, óleos essenciais, suplementos vitamínicos e sais minerais; 
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Suplementos de aminoácidos;  
Amochamento e castração; e  
Inseminação artificial. 
 
3. Técnicas proibidas:  
Uso de agrotóxicos nas pastagens e culturas de alimentos para os animais;  
Restrição especificadas nos Anexos II e III, quanto à produção vegetal;  
Uso do fogo no manejo de pastagens;  
Confinamentos que contrariam o item 2.4 e suas subdivisões desta Instrução e 
demais técnicas que restrinjam o bem estar animal;  
Uso de aditivos estimulantes sintéticos na alimentação, na engorda e na 
reprodução;  
Descorna e outras mutilações;  
Presença e manejo de animais geneticamente modificados;  
Promotores de crescimento sintético;  
Uréia;  
Restos de abatedouros na alimentação;  
Qualquer tipo de esterco para ruminantes ou para monogástricos da mesma 
espécie;  
Aminoácidos sintéticos; e  
Transferência de embriões. 
 
4.Insumos que podem ser adquiridos fora da unidade de produção, segundo a 
espécie animal e sob orientação da assistência técnica e controle da certificadora:  
Silagem, feno, palha, raízes, tubérculos, bulbos e restos de culturas orgânicas;  
Cereais e outros grãos e seus derivados;  
Resíduos industriais sem contaminantes;  
Melaço;  
Leite e seus derivados;  
Gorduras animais e vegetais; e 
Farinha de osso calcinada ou auto-clavada e farinha de peixe. 
 
5.Higiene e desinfecção:  
Adotar programas sanitários com bases profilática e preventiva;  
Realizar limpeza e desinfecções com agentes comprovadamente biodegradáveis, 
sabão, sais minerais solúveis, permanganato de potássio ou hipoclorito de sódio, 
em solução 1: 1000, cal, soda cáustica, ácidos minerais simples ( nítrico e 
fosfórico ), oxidantes minerais em enxágües múltiplos, creolina, vassoura de fogo 
e água. 
 
ANEXO V 
 
ADITIVOS PARA PROCESSAMENTO E OUTROS PRODUTOS QUE PODEM 
SER USADOS NA PRODUÇÃO ORGÂNICA 
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Nome: Condições especiais: 
Água potável 
Cloridato de cálcio Agente de coagulação 
Carbonato de cálcio Antiumectante 
Hidróxido de cálcio Agente de coagulação 
Sulfato de cálcio Agente de coagulação 
Carbonato de potássio Secagem de uvas 
Dióxido de carbono 
Nitrogênio 
Etanol Solvente 
Ácido de tanino Auxílio de filtragem 
Albumina branca de ovo 
Caseína 
Óleos vegetais 
Gel de dióxido de silicone ou solução 
Coloidal 
Carbono ativo 
Talco 
Betonina; 
Caolinita; 
Perlita; 
Cera de abelha; 
Cera de carnaúba; 
Microorganismos e enzimas (não OGM/transgênicos) 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
DA ARMAZENAGEM E DO TRANSPORTE: 
 
Os produtos orgânicos devem ser mantidos separados de produtos não orgânicos;  
Todos os produtos deverão ser adequadamente identificados durante todo o 
processo de armazenagem e transporte;  
O Órgão Colegiado Nacional deverá estabelecer padrões para a prevenção e 
controle de poluentes e contaminantes;  
Produtos orgânicos e não orgânicos não poderão ser armazenados ou 
transportados juntos, exceto, quando claramente identificados, embalados e 
fisicamente separados;  
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A certificadora deverá regular as formas e os padrões permitidos para a 
descontaminação, limpeza e desinfecção de todas as máquinas e equipamentos, 
onde os produtos orgânicos do mantidos, manuseados ou processados;  
As condições ideais do local de armazenagem e do transporte de produtos, são 
fatores necessários para a certificação de sua qualidade orgânica. 
 
ANEXO VII 
 
DA ROTULAGEM: 
 
A pessoa física ou jurídica legalmente responsável pela produção ou 
processamento do produto deverá ser claramente identificada no rótulo, conforme 
se segue:  
1. Produtos de um só ingrediente poderão ser rotulados como "produto orgânico” 
desde que certificado; 
2.Produtos compostos de mais de um ingrediente, incluindo aditivos, em que nem todos os 
ingredientes sejam de origem certificada orgânica, deverão ser rotulados da seguinte forma:  
a) os produtos compostos que apresentarem um mínimo de 95% de ingredientes 
de origem orgânica certificada, serão rotulados corno produtos orgânicos; 
b) os produtos compostos que apresentarem 70% de ingredientes de origem 
orgânica certificada, serão rotulados como produtos com ingredientes orgânicos, 
devendo constar nos rótulos as proporções dos ingredientes orgânicos e não 
orgânicos;  
c) os produtos compostos que não atenderem as exigências contidas nas alíneas 
"a e b" anteriormente mencionadas, não serão rotulados como orgânicos. Água e 
sal adicionados, não poderão ser incluídos no cálculo do percentual de 
ingredientes orgânicos;  
Todas as matérias-primas deverão estar listadas no rótulo do produto em ordem 
de peso percentual, de forma a ficar claro quais os materiais de origem certificada 
orgânica e quais os que não o são; e  
Todos os aditivos deverão estar listados com o seu nome completo. Quando o 
percentual de ervas e condimentos for inferior a 2%, esses poderão ser listados 
como "temperos". 
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ANEXO II - PORTARIA Nº 17  , DE 10 DE ABRIL DE 2001. 
 
 

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso de sua atribuição que lhe 
confere o art. 83, inciso IV, do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pela 
Portaria Ministerial nº 574, de 8 de dezembro de 1998, tendo em vista o disposto 
no inciso X do anexo da Instrução Normativa nº 07, de 17 de maio de 1999, e o 
que consta do Processo nº 21000.001504/2001- 14, resolve:  

Art. 1º Submeter à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação desta Portaria: 

- o Glossário de Termos Empregados no Credenciamento, Certificação 
e Inspeção de Produtos Orgânicos, constante do anexo I desta; 

- os Critérios de Credenciamento de Entidades Certificadoras de 
Produtos Orgânicos, constantes do Anexo II desta; e 

- as Diretrizes para Procedimentos de Inspeção e Certificação, 
constantes do anexo III desta. 

Art. 2º As respostas da consulta de que trata o artigo anterior, uma vez 
tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas ao Departamento de 
Defesa e Inspeção Vegetal desta Secretaria, localizado na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco D, Anexo B, sala 307, CEP 70043-900, Brasília – DF, pelo FAX 
(61) 224-3874 ou pelo Correio eletrônico ddiv@agricultura.gov.br.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
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ANEXO 8.2 - Glossário de Termos Empregados no Credenciamento, 
Certificação e Inspeção da Produção Orgânica 
 
 
 
CNPOrg: Colegiado Nacional de Produtos Orgânicos, criado pela Instrução 
Normativa nº 07 de 17 de maio de 1999, vinculado à Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, tendo por finalidade 
básica o assessoramento e acompanhamento da implementação das normas para 
produção de produtos orgânicos vegetais e animais, avaliando e emitindo parecer 
conclusivo sobre os processos de credenciamento de entidades certificadoras, e 
fornecendo subsídios a atividades e projetos necessários ao desenvolvimento do 
setor.  
CEPOrg :  Colegiado Estadual de Produtos Orgânicos, criado pela Instrução 
Normativa nº 07 de 17 de maio de 1999, vinculado à Delegacia Federal de 
Agricultura da sua unidade da federação, tendo por finalidade básica o 
assessoramento e apoio ao CNPOrg na implementação das normas para 
produção de produtos orgânicos vegetais e animais, avaliando e emitindo parecer 
sobre os processos de credenciamento de entidades certificadoras, e fornecendo 
subsídios a atividades e projetos necessários ao desenvolvimento do setor.  
Credenciamento: Procedimento pelo qual o CNPOrg reconhece formalmente que 
uma entidade certificadora está habilitada para realizar a certificação de produtos 
orgânicos, de acordo com as normas de produção orgânica e com os critérios de 
credenciamento, oficializado por ato do Secretário de Defesa Agropecuária. 
Entidade Certificadora Credenciada: Uma certificadora cujo programa de 
certificação foi aprovado pelo Órgão Colegiado Nacional, mediante o compromisso 
formal do cumprimento das normas oficiais de credenciamento e certificação 
vigentes. 
Relatório Anual: Relatório de atividades entregue anualmente pelas certificadoras 
credenciadas ao Órgão Colegiado Nacional. 
Recurso: Processo por meio do qual uma unidade credenciada/certificada pode 
solicitar, a uma instância superior, a revisão de uma decisão tomada.  
Certificado: Documento emitido por uma certificadora credenciada, declarando que 
um produtor ou comerciante está autorizado a usar a marca de certificação em 
produtos especificados. 
Certificação: O procedimento pelo qual uma entidade certificadora dá garantia por 
escrito que uma produção ou um processo claramente identificados foram 
metodicamente avaliados, e estão em conformidade com as normas de produção 
orgânica vigentes. 
Entidade Certificadora: Empresa ou instituição responsável pela certificação. 
Marca da Certificação: Selo de certificação, símbolo ou logotipo que identifica que 
um ou diversos produtos estão em conformidade com as normas oficiais de 
produção orgânica. 
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Sistema de Certificação: Conjunto de regras e procedimentos adotados por uma 
entidade certificadora, objetivando a certificação de produtos agropecuários. 
Transferência de certificação: O reconhecimento formal por parte de uma 
certificadora de que um determinado produto está autorizado a ser processado ou 
comercializado mediante o uso de sua marca de conformidade, tendo sido 
acompanhado e certificado por uma outra certificadora. 
Reclamação: Protesto contra políticas, procedimentos ou decisões da certificadora 
que não se constituam em recurso. 
Período de conversão: O tempo decorrido entre o início do manejo orgânico de 
culturas ou criações animais e sua certificação como processos orgânicos. 
Declaração de Interesse: Uma declaração feita pelos envolvidos no processo de 
certificação para esclarecimento de seus interesses e objetivos pessoais, tendo 
em vista evitar potenciais conflitos. 
Medidas Disciplinares: Medidas adotadas contra unidades certificadas que não 
cumprirem as normas ou outras exigências do sistema de certificação. 
Normas de produção orgânica: Padrões nacionais para produção e 
processamento de produtos orgânicos, oficialmente regulamentados.  
Certificação Indireta: Processo no qual a licença concedida à unidade certificada 
inclui serviços subcontratados de outras unidades de produção ou transformação 
ou, ainda, de produtores organizados pela unidade certificada. 
Insumos de Produção: insumos destinados à produção ou processamento de 
produtos agropecuários. 
Corpo de Inspeção: Corpo técnico encarregado da execução dos serviços de 
inspeção, em nome de um sistema de certificação. 
Inspeção: Visita para verificar se o desempenho de uma operação está sendo 
executado conforme as normas vigentes de produção orgânica. 
Auditoria de Credenciamento: Procedimento pelo qual uma equipe técnica oficial 
realiza a avaliação do sistema de certificação de uma entidade candidata ao 
credenciamento como certificadora para verificar a conformidade com as normas 
oficiais. 
Auditoria de Supervisão: Procedimento pelo qual uma equipe técnica oficial realiza 
a avaliação do sistema de certificação de uma entidade certificadora para verificar 
se está em conformidade com as normas oficiais. 
Inspetor: Pessoa designada por uma certificadora ou por um corpo de inspeção 
para empreender a inspeção. 
Revisão Interna: Mecanismo do sistema de certificação destinado à realização de 
uma constante avaliação dos seus objetivos e desempenho. 
Licença: Um contrato bilateral entre a certificadora e a unidade de produção ou 
comercialização orgânica, que concede o direito de uso das marcas de 
certificação, conforme as regras daquele sistema e as normas gerais vigentes. 
Unidade Certificada: Um empreendimento individual ou empresarial destinado à 
produção, processamento ou comercialização de produtos orgânicos, 
devidamente certificada por entidade certificadora credenciada. 
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Produção Paralela: Produção obtida onde, na mesma unidade, haja cultivo, 
criação ou processamento de produtos orgânicos certificados e não certificados. É 
também considerada produção paralela, a produção obtida em uma unidade com 
áreas com produção orgânica e produção em conversão. 
Conversão Parcial: Quando ocorrem, na mesma unidade, produção convencional 
e produção orgânica, ou produção convencional e produção em conversão. 
Produção Extrativista: Produção obtida em um ecossistema não modificado 
artificialmente, em que sejam mantidas suas condições de sustentabilidade e 
regeneração natural. 
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ANEXO III -Critérios para Credenciamento de Entidades Certificadoras 
 
 
1. Do Pedido de Credenciamento 
  As certificadoras de produtos orgânicos, para fins de credenciamento junto 
ao Órgão Colegiado Nacional, devem, ao solicitar seu credenciamento, 
disponibilizar aos órgãos oficiais de controle: 
1.1 suas normas e procedimentos gerenciais e operacionais; 
1.2 sua estrutura organizacional; 
1.3 seus controles de recursos financeiros; 
1.4 seu sistema de certificação; 
1.5 seu programa de treinamento de pessoal; 
1.6 seus registros de procedimentos; e 
1.7 outras informações pertinentes ao processo de certificação. 

A avaliação e análise dos documentos apresentados e a auditoria de pré 
credenciamento devem considerar, além do conteúdo teórico, a aplicação prática 
das políticas e procedimentos de modo a atender aos seguintes requisitos: 
1.8 Do Gerenciamento da Entidade 

A entidade deve possuir documentação relativa a descrição da sua 
estrutura administrativa, incluindo a gerência e as responsabilidades individuais 

No processo de avaliação do pedido de credenciamento, deverão ser 
avaliados diversos elementos que indicam a capacidade de gerenciamento da 
entidade. 
2.1 Da Gestão Financeira 

As certificadoras devem possuir administração financeira idônea e 
transparente com a garantia de dispor de mecanismos para o provimento de 
recursos aos fins que se propõem. 
2.2 Da Política de Pessoal 
 As certificadoras devem demonstrar competência profissional baseada no 
treinamento e na experiência de seus funcionários. Para tanto, devem possuir 
documentação referente aos requisitos necessários para contratação de pessoal, 
com referência à formação profissional, treinamento, conhecimento técnico e 
experiência em cultivo orgânico, processamento orgânico, ou ambos. 

As certificadoras devem empregar ou contratar pessoal em número 
suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo inspetores que 
tenham formação profissional necessária, treinamento, conhecimento técnico e 
experiência para executar funções de certificação quanto ao tipo, extensão e 
volume de trabalho a ser executado; 

As informações sobre as qualificações, treinamento e experiência de todo o 
pessoal devem ser arquivadas pela certificadora. 
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 O pessoal deve ter informações disponíveis a respeito de seus deveres e 
responsabilidades, de forma clara, atualizada e documentada. 
2.3 Da Normatização 
 As certificadoras devem apresentar normas, procedimentos gerenciais e 
operacionais de inspeção e certificação abrangentes em todos os aspectos 
pertinentes aos produtos e métodos de produção. 

As certificadoras devem publicar normas e padrões para todos os sistemas 
de produção ou categorias de produtos certificados por seu programa, que devem 
estar em consonância com as normas e padrões oficiais, e ser apresentados de 
forma adaptada ao idioma nacional, a capacidade e ao nível de entendimento das 
unidades certificadas. 

As alterações nas normas e padrões oficiais devem ser regularmente 
incorporadas às normas internas, no prazo estabelecido por estas. Em casos 
específicos, referentes a mudanças complexas ou controversas, o prazo de 
incorporação pode ser estendido com a anuência do CNPOrg. As certificadoras 
podem admitir um prazo razoável para implantação das mudanças por parte das 
unidades certificadas. 

As normas e padrões devem ser objeto de revisões periódicas.  
A equipe responsável pelas revisões, com membros claramente 

identificados, deve ser constituída por elementos com comprovada qualificação ou 
experiência nas atividades a serem desenvolvidas. Alternativamente, podem ser 
contratados peritos não pertencentes ao quadro de colaboradores da certificadora. 

O processo de revisão das normas e padrões deve prever mecanismos de 
avaliação das propostas de alteração encaminhadas pelas partes interessadas. 
  Devem ser definidos, também, a data de implantação das modificações, e 
os prazos finais para implantação pelas unidades certificadas. Quando se fizer 
necessário, é permitido estabelecer um período para implantação das principais 
alterações. 
2.4  Da Independência 

A certificadora deve possuir estrutura e procedimentos que possibilitem 
desenvolver suas atividades sem a interferência de interesses de qualquer 
natureza, que venham a comprometer seu sistema de certificação em relação aos 
objetivos gerais do sistema. 
2.5 Da Responsabilidade 

As certificadoras devem definir claramente a área de competência e o grau 
de responsabilidade dos inspetores contratados e de suas comissões internas 
devendo ainda, assumir total responsabilidade por todas as atividades executadas 
diretamente ou por meio de terceiros – pessoas ou organizações subcontratadas. 
2.6 Da Objetividade 
 O sistema de certificação deve ser imparcial onde os serviços de inspeção 
e de certificação devem estar baseadas em avaliações objetivas, observando-se 
procedimentos regulamentados. O sistema deve possuir mecanismos 
regulamentados também para o julgamento de recursos. 
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2.7 Da Credibilidade 
As certificadoras devem exercer controle sobre o uso de suas licenças, 

certificados e marcas registradas – logotipo ou selo de conformidade.   
2.8 Da Gestão para qualidade 

As certificadoras devem adotar procedimentos adequados para melhoria 
contínua da qualidade com a avaliação de seu desempenho e desenvolvimento de 
rotinas. 

As certificadoras devem conduzir auditorias internas periódicas abrangendo 
todos os procedimentos de forma planejada e sistemática, para verificar a 
implantação e efetividade do sistema de certificação, assegurando que: 
2.8.1 o pessoal responsável pela área auditada esteja informado do resultado da 

auditoria; 
2.8.2 as ações corretivas sejam tomadas de maneira oportuna e apropriada; e 
2.8.3 os resultados da auditoria sejam documentados. 

A administração do sistema de certificação revisará suas rotinas e 
procedimentos em intervalos determinados, sendo mantidos registros destas 
revisões. 
2.9 Da Confidencialidade 

As certificadoras devem adotar meios que assegurem a confidencialidade 
das informações, relativas aos produtores e comerciantes certificados, obtidas em 
decorrência das atividades de certificação em todos os níveis da organização, 
inclusive nas comissões e instituições contratadas. 
2.10 Da Administração participativa 

As certificadoras devem possuir mecanismos que possibilitem a 
manifestação e participação de todas as partes efetivamente comprometidas no 
desenvolvimento de políticas e princípios relativos ao conteúdo e funcionamento 
do sistema de certificação. 
2.11 Da Adoção de Procedimentos Não Discriminatórios 

As políticas e procedimentos adotados pelas certificadoras e por sua 
administração devem ter natureza não-discriminatória, sem que interfiram nos 
seus trabalhos questões relativas à raça, nacionalidade, religião, sexo, idade, 
estado civil, opção sexual ou quanto à sua condição física. 

As certificadoras devem tornar seus serviços acessíveis, indistintamente, a 
todas as unidades de produção ou comercialização que os solicitarem, e que 
desenvolverem atividades no seu âmbito de atuação. As solicitações devem estar 
abertas a quaisquer interessados, sem que se leve em conta interesses 
comerciais. 

O acesso não pode ser condicionado ao tamanho do fornecedor ou à 
filiação em qualquer associação ou grupo. Da mesma forma, a certificação não 
deve estar condicionada ao número de certificados já emitidos. 

As certificadoras que forem constituídas mediante a formação de um corpo 
associativo, devem ter exigências idênticas tanto para filiação como para 
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certificação, ou devem fazer da certificação uma atividade claramente separada, 
sem exigências de filiação. 

As exigências relativas ao processo de certificação, as inspeções e as 
decisões devem restringir-se ao âmbito da atividade em processo de certificação.   
Assuntos como pagamento de taxas ou cumprimento de exigências legais podem 
justificar a suspensão do uso de uma licença de uma unidade certificada, baseada 
na violação do contrato de licenciamento, mesmo se os demais requisitos de 
certificação estiverem sendo atendidos. Este procedimento deve estar previsto nos 
contratos de licenciamento. 
2.12 Do Cumprimento de normas e regulamentos 

As certificadoras devem observar fielmente as determinações legais 
pertinentes às suas atividades devendo apresentar documentos que demonstrem 
a regularidade de sua situação perante as demais legislações vigentes, assim 
como a propriedade ou controle sobre a marca de certificação, quando tal marca 
existir. 
2.13 Da Estrutura funcional 

As certificadoras devem possuir estrutura onde esteja clara a organização 
das funções de inspeção, certificação e recursos. 
2.14 Das Sub-contratações 

Quando uma certificadora sub-contratar um trabalho relativo à certificação, 
à uma outra entidade ou pessoa, deverá ter firmado um contrato que inclua os 
procedimentos referentes `confidencialidade e aos conflitos de interesse. 
 As certificadoras devem assegurar que a pessoa ou entidade subcontratada 
é competente e preenche todos os requisitos destes critérios, responsabilizando-
se integralmente pelos serviços contratados. 
2.15 Da Regulamentação para situações de impedimento funcional 

Todos os envolvidos nos processos de inspeção e certificação devem 
assinar termos de compromisso de recusa em tomar parte em qualquer decisão 
ou atividade de inspeção que envolva ligações familiares ou relações comerciais 
de qualquer natureza ( comércio, consultoria e outros ) com as unidades 
certificadas. 

 As declarações de interesse, firmadas por todas as pessoas envolvidas em 
certificação, inspeção e apelações devem ser arquivadas nas sedes das 
certificadoras. 

No caso de consultoria remunerada, o período de exclusão do inspetor ou 
colaborador deve ser igual ou superior a dois anos, contado da data da inspeção.  

O sistema de certificação também deve estabelecer que, atendendo a 
princípios éticos, os inspetores que rescindirem seus contratos com a certificadora 
estarão impedidos, pelo prazo de dois anos após as inspeções, a prestar 
consultoria em unidades por ele inspecionadas. 

Todos os inspetores e colaboradores em geral que apresentarem conflito 
em potencial com uma unidade certificada serão excluídos dos trabalhos, reuniões 
e decisões em todas as fases do processo de certificação, relacionadas com a 
atividade em conflito. 
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2.16 Da Documentação e Controle de Documentos 
As certificadoras devem manter um sistema para o controle de toda a 

documentação relativa ao sistema de certificação, assegurando que: 
2.16.1 a documentação atualizada esteja disponível em locais apropriados; 
2.16.2 todas as mudanças nos documentos estejam devidamente autorizadas; 
2.16.3  todas as mudanças sejam processadas de maneira que sejam 
asseguradas providências rápidas e diretas 
2.16.4 os documentos substituídos sejam retirados de uso dentro da organização 
e suas representações; 
2.16.5 todas as partes envolvidas sejam notificadas das mudanças; 
2.16.6 os documentos sejam reeditados quando forem efetuados 

aperfeiçoamentos significativos; 
2.16.7 exista um registro de todos os documentos relevantes, com a identificação 

de seus respectivos assuntos; e 
2.16.8 a distribuição dos documentos deva ser feita de forma controlada.    
2.17 Dos Registros   

Todos as informações arquivadas devem ser armazenadas e guardadas 
com segurança e confidencialidade, por um período mínimo de cinco anos.   

Os relatórios de inspeção, as decisões adotadas no processo de 
certificação, os certificados e outros registros relevantes devem ser assinados por 
pessoa autorizada. 

O sistema de registro de informações deve ser transparente e de fácil 
acesso. 
2.18 Das Reclamações 

As certificadoras devem adotar políticas e procedimentos para processar as 
reclamações a respeito de sua atuação ou referentes a unidades certificadas, que 
devem ser processadas de maneira rápida e eficiente.    

As certificadoras devem manter registros de todas as reclamações e ações 
corretivas relativas à certificação. Quando uma reclamação é resolvida, a solução 
do problema deve ser documentada e encaminhada ao reclamante e as demais 
partes envolvidas no assunto. 
3 Das Outras Atividades Executadas pela Certificadora 
3.1 Da Oferta de Produtos e Serviços 

As certificadoras não podem prestar qualquer serviço ou fornecer produto 
que possam comprometer a confidencialidade, objetividade ou imparcialidade de 
seu processo de certificação e decisão.  

As certificadoras devem, ainda, assegurar que as atividades de 
certificadoras ou entidades subcontratadas não afetem a confidencialidade, 
objetividade e imparcialidade de suas certificações. 
3.2 Da Prestação de Informações às Unidades Certificadas 

As certificadoras podem, como parte do processo de certificação, efetuar 
avaliações preliminares do sistema de produção, visando identificar eventuais 
deficiências e propor melhorias. 
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Podem ser prestadas, ainda, informações sobre assuntos pertinentes às 
normas de cultivo orgânico, mas sem pagamento de qualquer taxa adicional. As 
informações devem estar restritas às normas de cultivo, não abordando 
procedimentos, fórmulas e técnicas de cultivo orgânico. 

Informações genéricas, incluindo informativos, seminários e outros, podem 
ser oferecidos a todas as unidades certificadas, indiscriminadamente, podendo ser 
cobradas taxas adicionais.    
3.3 Das Atividades de Marketing 

As certificadoras podem estabelecer uma política relativa a divulgação de 
resultados de pesquisas, promoções e outras atividades relacionadas a mercado, 
observando tratamento igual a todas as unidades certificadas e o não 
envolvimento efetivo com vendas, política de preços e outras atividades 
comerciais; 
3.4 Da Divulgação de Informações 

As certificadoras devem prestar informações ao público sobre o âmbito de 
suas atividades de certificação e o conteúdo de suas normas internas. Para isso 
devem possuir rotina de publicação de informações que inclua, pelo menos: 
3.4.1  os critérios de publicidade e confidencialidade das informações; 
3.4.2  a publicação dos padrões e da descrição geral do sistema de certificação; 
3.4.3 a publicação e atualizações das listas das unidades certificadas, 
informando nomes e endereços. As listas de unidades indiretamente licenciadas 
também devem estar disponíveis, podendo ser publicadas de forma geral, sem 
vínculo com a unidade licenciada principal; 
3.4.4 a divulgação de relatórios de atividades de certificação, preferivelmente no 

formato de um relatório anual; e 
3.4.5  as informações, mediante solicitação do interessado, sobre qualquer 

produto certificado ou sobre os tipos de produto para os quais uma unidade 
certificada está licenciada.  

3.5 Das Sub-contratações 
Quando uma certificadora sub-contratar um trabalho relacionado à 

certificação, à uma outra organização ou pessoa ( inspeção, por exemplo), deverá 
ser firmado um contrato que inclua os procedimentos referentes à 
confidencialidade e aos conflitos de interesse. 

As certificadoras devem assegurar que a pessoa ou organização 
subcontratada é competente e preenche todos os requisitos destes critérios, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços sub-contratados. 
4 Da Aplicação dos critérios 

Com base nos presentes critérios, o CNPOrg pode adotar as seguintes 
medidas: 
4.1 Da Aprovação do Credenciamento 

Uma vez que a analise do processo demonstre que a certificadora 
solicitante  atende a todas as exigências legais e aos critérios aqui estabelecidos, 
o CNPOrg pode aprovar o credenciamento, encaminhando sua resolução ao 
Secretário de Defesa Agropecuária para homologação e publicação. 
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4.2 Credenciamento em condições excepcionais: 
O CNPOrg poderá, excepcionalmente, conceder credenciamento mediante 

o estabelecimento de condições específicas que visem assegurar o cumprimento 
de alguns critérios, associadas a um prazo determinado em função de fatores 
como: 
4.2.1 o grau de divergência entre alguns procedimentos e os presentes critérios; 
4.2.2 as medidas adotadas no sistema que possam reduzir o problema; 
4.2.3 as reais possibilidades de adoção das mudanças necessárias, 
consideradas as características do sistema, a disponibilidade de recursos ou 
circunstâncias especiais; 
4.2.4 o desenvolvimento geral da agricultura orgânica na região; 
4.2.5 as normas do sistema de certificação; e 
4.2.6 as decisões adotadas anteriormente. 

Os prazos poderão variar até um máximo de dois anos da concessão do 
credenciamento; as condições estabelecidas e o cronograma de implantação das 
medidas condicionantes farão parte do certificado de credenciamento. 
4.3 Das Recomendações: 

O CNPOrg poderá deliberar que, considerado o contexto geral das políticas 
de certificação e o desempenho específico de um sistema, as conseqüências 
decorrentes do descumprimento de um critério em particular não sejam 
significativas. 

Em tais casos o Colegiado Nacional poderá recomendar o cumprimento 
integral do critério, sem fazer disso uma condição de credenciamento. Fica 
reservado, contudo, o direito de transformar tais recomendações em condições, 
em função de reavaliações, ou que mudanças no sistema assim o garantam. 
4.4 Do Indeferimento da Solicitação 

Caso o sistema de trabalho da certificadora solicitante apresentar 
significativo número ou grau de irregularidades durante a avaliação, o Colegiado 
Nacional deverá indeferir a solicitação de credenciamento. 

Neste caso, a certificadora solicitante deverá ser informada das medidas 
necessárias a serem adotadas e o prazo determinado. O CNPOrg deverá exigir 
provas do cumprimento das condições para que o credenciamento seja concedido, 
o que poderá demandar uma ou mais visitas da comissão técnica encarregada da 
auditoria de credenciamento. 
4.5 Da Suspensão ou Cancelamento do Credenciamento: 

No caso de sistemas de certificação em andamento, o não atendimento das 
disposições regulamentares pode levar à suspensão ou cancelamento do 
credenciamento, em função da gravidade das irregularidades apuradas por 
auditorias de supervisão. 

O CNPOrg poderá suspender o credenciamento, definindo o prazo e as 
exigências a serem cumpridas pela certificadora solicitante, de modo a harmonizar 
seus procedimentos com os presentes critérios. 
4.6 DasAuditorias: 
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As entidades certificadoras devem fazer constar, em seus regulamentos e 
contratos, cláusulas específicas que demonstrem que todas as ações previstas à 
serem inspecionadas por elas estarão sujeitas a serem auditadas por equipe 
técnica oficial. Todas as informações e acessos previstos para as inspeções 
deverão estar garantidos para as auditorias de credenciamento e de supervisão. 

Os procedimentos para auditorias de pré-credenciamento e de supervisão 
estarão regulamentadas por norma específica sendo que o programa de auditoria 
terá que levar em consideração os procedimentos estabelecidos no anexo III desta 
Portaria e outras observações levantadas pelo CNPOrg. 
5 Da Revisão dos Critérios de Credenciamento 
 Os presentes critérios serão reavaliados mediante as seguintes condições e 
procedimentos: 
5.1 Das Propostas de Alteração: 

As propostas para alterações dos presentes critérios poderão ser 
encaminhadas a qualquer momento pelas partes interessadas, mediante 
solicitação formal ao CEPOrg que, após parecer, o encaminhará ao CNPOrg. 
5.2 Das Revisões Periódicas: 
 Os presentes critérios serão revisados bienalmente, mediante procedimento 
organizado pelo CNPOrg.  

O Colegiado Nacional poderá, no intervalo das revisões periódicas, efetuar 
mudanças nos Critérios de Credenciamento, caso se faça necessário, em função 
do desenvolvimento do sistema de credenciamento, de harmonização com as 
normas internacionais ou de outros fatores pertinentes. 
5.3  Da Consulta Pública: 
 As propostas de alteração dos presentes critérios sejam elas de iniciativa 
do Colegiado Nacional, das partes interessadas no processo de certificação ou 
decorrentes das revisões periódicas serão submetidas à consulta pública, 
devendo, portanto ser estabelecidos mecanismos de recebimento, sistematização 
e discussão de eventuais críticas ou sugestões encaminhadas.   
5.4 Do Poder de Decisão: 

Caberá ao CNPOrg, avaliar as alterações propostas aos presentes critérios, 
devendo, após sua aprovação, encaminha-las ao Secretàrio de Defesa 
Agropecuária para apreciação. 
5.5 Da Notificação das Alterações: 

As certificadoras, já credenciadas ou em processo de credenciamento, 
serão informadas de qualquer mudança no prazo máximo de dois meses após a 
publicação dos novos critérios, por meio do CEPOrg onde se formalizou o pedido 
de credenciamento. 
5.6 Da Vigência das Alterações: 

As alterações entram em vigor no dia de sua publicação. 
Os pedidos de certificação que tiverem sido submetidos à avaliação antes 

da data de implantação das alterações serão qualificados conforme os critérios 
vigentes anteriormente. 
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 No caso de deferimento dos pedidos, estas certificadoras deverão, 
juntamente com todos outras certificadoras credenciadas, enviar uma declaração 
de concordância com os novos critérios por ocasião da apresentação dos 
relatórios anuais.  

Eventuais exclusões de critérios terão efeito imediato após sua publicação, 
não sendo mais exigido seu cumprimento, quer pelas certificadoras credenciadas, 
quer pelas certificadoras em processo de credenciamento. 
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ANEXO 8.3 -Diretrizes para Procedimentos de Inspeção e Certificação 
 
 
 
1 Da Inspeção 

Todos os procedimentos necessários à inspeção devem ser 
regulamentados pelas certificadoras. 
1.1 Da Indicação de Inspetores 

As indicações de inspetores, de responsabilidade das certificadoras ou 
empresas subcontratadas, deverão ser efetuadas de modo que: 
1.1.1 seja assegurada a necessária experiência para uma inspeção efetiva; 
1.1.2 sejam excluídas quaisquer possibilidades de conflito de interesse; e 
1.1.3 seja evitada a indicação contínua de um único inspetor para a mesma 
unidade certificada. 

As unidades certificadas não podem escolher ou recomendar inspetores, 
devendo ser informadas da identidade do inspetor antes da visita de inspeção, e 
levantar objeções relacionadas a qualquer conflito de interesse em potencial, o 
que não se aplica às inspeções não comunicadas previamente. 
1.2 Das Visitas de Inspeção 

Os inspetores e as certificadoras devem ter acesso a todas as instalações, 
inclusive aos registros contábeis e demais documentos das unidades certificadas. 

As visitas de inspeção devem ser previamente preparadas, a fim de que os 
inspetores disponham de informações suficientes sobre as unidades certificadas. 
O planejamento prévio das visitas deve incluir, entre outras coisas, levantamentos 
de inspeções anteriores, descrições das atividades, dos processos, mapas, 
planos, especificações dos produtos, insumos utilizados, irregularidades 
detectadas anteriormente, infrações, medidas disciplinares adotadas e condições 
especiais estabelecidas para a certificação da unidade em análise. 

As visitas, os questionários usados e os relatórios resultantes da inspeção 
devem ser suficientemente abrangentes, observando aspectos pertinentes às 
normas de produção, e que adequadamente validem a informação fornecida. 

As certificadoras devem ter acesso a qualquer produção não orgânica da 
unidade, ou demais unidades situadas nas proximidades que, por propriedade ou 
vínculos administrativos, estiverem relacionadas com a atividade certificada. As 
inspeções, inclusive a revisão de documentos, devem incluir tais unidades quando 
houver razão para tanto.   

Os relatórios de inspeção e a inspeção devem, até onde possível, seguir 
roteiros e regras preestabelecidas, visando promover procedimentos de inspeção 
objetivos e não discriminatórios. Estes relatórios devem ser planejados para 
permitir elaboração e análise do inspetor em áreas onde o cumprimento das 
exigências possa ser parcial, as normas possam não estar claras ou outras 
ocorrências extraordinárias. 
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1.3 Das Informações 
As informações contidas nos relatórios devem incluir os seguintes itens, 

além de outros circunstancialmente necessários: 
1.3.1 data e hora da inspeção; 
1.3.2 pessoas entrevistadas; 

1.3.3 culturas ou produtos cuja certificação tenha sido solicitada; 
1.3.4 lavouras e instalações visitadas;  
1.3.5 documentos revisados. 
1.3.6 observações dos inspetores; e 
1.3.7 avaliação do cumprimento de padrões e exigências de certificação. 
1.4 Da abrangência e freqüência das inspeções 

A abrangência e a freqüência das inspeções serão determinadas, por 
fatores como: 
1.4.1 volume da produção; 
1.4.2 tipo de produção; 
1.4.3 tamanho do empreendimento; 
1.4.4 resultado de inspeções prévias; 
1.4.5 registro do cumprimento das exigências legais pela unidade certificada; 
1.4.6 reclamações recebidas pela certificadora; 
1.4.7 exclusividade da produção certificada ou ocorrência de produção paralela; 
1.4.8 risco de contaminação por deriva; e 
1.4.9 complexidade da produção. 

As diretrizes de atuação das certificadoras devem ser documentadas e, 
obrigatoriamente, conter disposições específicas relacionadas à freqüência das 
inspeções com a definição das fontes de recursos para a realização das ordinárias 
e das extraordinárias. 
 As inspeções das unidades certificadas e de entidades subcontratadas 
devem ser realizadas, no mínimo, uma vez ao ano, sendo que o intervalo de 
tempo entre as inspeções programadas não poderá ter uma regularidade que as 
tornem previsíveis; 
 Devem ser provisionados recursos para a realização do maior número de 
inspeções, de acordo com os fatores acima mencionados; 
 Deve ser definida a porcentagem mínima de inspeções sem aviso prévio, 
assim como os critérios para seleção de unidades sujeitas a tais inspeções; 
1.5 Das Análises laboratoriais 

As análises laboratoriais não são o principal instrumento em certificação 
orgânica, mas podem ser necessárias para subsidiar alguns procedimentos de 
inspeção ou para o atendimento de declarações adicionais exigidas em algumas 
certificações. 

As certificadoras devem possuir políticas e procedimentos regulamentados 
para as análises de resíduo, testes genéticos e outras análises. Os procedimentos 
adotados pelas certificadoras devem prever, pelo menos: 
1.5.1 a indicação dos casos em que devem ser coletadas amostras; 
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1.5.2 a obrigatoriedade de amostragem nas suspeitas de uso de substâncias 
proibidas pelas normas; 
1.5.3 procedimentos apropriados a serem adotados quando as normas 
estabelecerem limites para a contaminação de resíduos ou produtos; 
1.5.4 indicação dos requisitos para amostragens aleatórias; 
1.5.5 instruções sobre procedimentos e métodos de amostragem; 
1.5.6 procedimentos de pós-amostragem; e 
1.5.7 indicação da responsabilidade para pagamento dos custos; 

As análises devem ser executadas por laboratórios credenciados por 
órgãos oficiais. Nos casos de inexistência de credenciamento, a aprovação dos 
laboratórios deverá ser submetida ao CNPOrg. 
1.6 Da Inspeção e Certificação durante o Período de Conversão  

Nos casos em que forem estabelecidos períodos de conversão para a 
produção orgânica, a certificação não será efetuada antes de decorrido o prazo 
estabelecido para a conversão das culturas a serem certificadas.  

Podem ser adotadas exceções, quando o cumprimento integral das normas 
puder ser comprovado, mediante a aplicação de políticas e procedimentos 
previamente estabelecidos pelas certificadoras. As provas necessárias não devem 
estar limitadas apenas a documentos e atestados.    
  Quando o período de conversão for reduzido ou não for exigido para as 
práticas agrícolas convencionais, conforme o estabelecido pelas normas, a 
certificadora deverá verificar se aquelas práticas estão em conformidade com as 
normas e padrões oficiais. 
1.7 Da Inspeção para Conversão Parcial ou Produção Paralela 

As certificadoras devem ter estabelecido regimes especiais de inspeção nos 
casos onde houver conversão parcial da propriedade ou produção paralela de 
modo a garantir que a certificação só será concedida quando houver um sistema 
que assegure que: 
1.7.1 o sistema de armazenamento assegura manipulação separada; 
1.7.2 a documentação relativa à produção será apropriadamente administrada, 
fazendo distinções claras  entre produção certificada e não certificada; 
1.7.3 as inspeções sejam efetuadas em períodos críticos e com maior freqüência; 
1.7.4 que estejam disponíveis estimativas de produção confiáveis. 
1.7.5 os produtos das colheitas sejam visualmente distinguíveis; 
1.7.6 a colheita seja efetuada de modo que haja método confiável para verificar o 
efetivo volume da produção das  respectivas culturas, como, por exemplo, 
inspeções entre colheitas ou inspeções extraordinárias durante as colheitas. 

O sistema adotado deverá ser aprovado pelas certificadoras para cada 
situação individual. 

As certificadoras deverão desenvolver procedimentos de inspeção 
apropriados e adequados para os casos de produção paralela em criação de 
animais e apicultura. 
1.8 Da Inspeção para Evitar o Uso de Produtos Geneticamente Modificados 
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As certificadoras devem possuir um sistema de inspeção que evite o uso de 
produtos geneticamente modificados. 

As certificadoras devem publicar e distribuir a todas as unidades 
certificadas e inspetores, no mínimo uma vez ao ano, uma lista dos produtos 
geneticamente modificados conhecidos, relacionados às suas áreas de 
certificação ou uma lista de todos os produtos conhecido que não sejam 
geneticamente modificados. Alternativamente, as certificadoras podem obter e 
distribuir listas produzidas por terceiros. 
 As listas devem incluir os seguintes itens: 
1.8.1 sementes e armazenamento de plantas; 
1.8.2 criação animal; 
1.8.3 insumos; 
1.8.4 insumos para criação animal; 
1.8.5 coadjuvantes de processamento; e 
1.8.6 ingredientes. 

Quando determinado pelas certificadoras, as unidades certificadas devem 
exigir e manter declarações assinadas pelos seus fornecedores, da ausência de 
produtos geneticamente modificados nos insumos ou ingredientes fornecidos. 
1.9 Da Inspeção nas Fases da Produção 

Cada etapa na obtenção de um produto deve ser inspecionada, pelo 
menos, uma vez ao ano. Isto significa que não só os produtores agrícolas, mas 
também as unidades de armazenamento, de processamento, empacotamento e 
etc., sejam inspecionadas. Qualquer exceção estará baseada em uma avaliação 
de risco documentada e estará restrita às situações aqui identificadas. 
1.10 Da Inspeção de Produtos Embalados 

As certificadoras não são obrigadas a adotar sistemas de inspeção de 
produtos após sua embalagem para o consumo final, ou após a emissão de um 
certificado de transação comercial. Sua obrigatoriedade de ação se restringe às 
situações onde há razão para acreditar que as normas foram ou podem ser 
desrespeitadas em etapas posteriores, como fumigação em portos importadores, 
por exemplo. 
1.11 Da Inspeção de Depósitos e Armazéns 

As inspeções em armazéns podem ser dispensadas, em função do tipo de 
armazenamento, de produto, de empacotamento, das práticas e do tempo de 
armazenamento. Será exigida uma inspeção preliminar para determinar a 
necessidade de futuras inspeções. 
1.12 Da Inspeção de Transportadoras 

A atividade de transporte não é certificada normalmente, mas permanece 
sob responsabilidade do detentor do produto na fase do transporte. 
1.13 Da Inspeção e Certificação de Produção Extrativista 

Os presentes critérios só se aplicam às certificadoras que certificam 
produção extrativista, conforme definida neste documento. Os coletores de 
produtos extrativistas não estão normalmente sujeitos a exigências semelhantes 
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às feitas aos produtores agropecuários em uma associação de produtores, mas 
ainda assim a integridade do sistema deverá ser garantida 
 As unidades certificadas de produção extrativista têm que ter o mesmo 
tratamento que as demais unidades. Essas unidades devem possuir instruções, 
aos coletores, sobre as normas, padrões e outras exigências para certificação 
 Os coletores deverão assinar declarações que as instruções serão 
observadas. 

As unidades certificadas devem manter registros de todos os coletores, e 
das quantidades adquiridas de cada um. 

A área de extrativismo deve ser adequadamente identificada em mapa, e 
ser diferenciada o suficiente para reduzir o risco de confusão com áreas não 
certificadas. 

Qualquer agente de comercialização ou intermediário local pode ser 
contratado pela unidade certificada. 

Os procedimentos de inspeção devem, além de visita de inspeção normal à 
unidade certificada e suas instalações, também incluir: 
1.13.1 entrevistas com os coletores; 
1.13.2 visita a uma proporção apropriada da área certificada; 
1.13.3 visitas para  entrevistas com intermediários locais; 
1.13.4 entrevistas com proprietários de terras e outros grupos – órgãos de defesa 
do meio ambiente, organizações não governamentais, e outros que possam 
prestar informações pertinentes sobre a área certificada. 
1.14 Da Inspeção de Insumos 

Certificadoras que operam sistemas de aprovação de insumos para as 
unidades de produção, sem licença ou cessão de direitos ao uso de logotipo para 
o fabricante, quando publiquem listas ou de qualquer outro modo aprovem 
produtos sem certificação formal, devem ter regulamentado, pelo menos, os 
seguintes pontos: 
1.14.1 o procedimento de matrícula, inclusive os documentos necessários a serem 
apresentados pelo solicitante; 
1.14.2 o procedimento a ser seguido na avaliação do cumprimento das normas e 
padrões aplicáveis aos produtos; 
1.14.3 a responsabilidade e competência pelas decisões; 
1.14.4 o tempo de concessão para a aprovação e a exigência ao fabricante de 
informar mudanças na composição dos produtos  ou outros fatores relevantes; e 
1.14.5 uma declaração clara da natureza e garantia da aprovação. 

Os sistemas de aprovação não devem permitir qualquer indicação da 
aprovação no próprio produto e não isentem o produtor do insumo de cumprir com 
as demais exigências legais que regulamentem esse segmento. 
1.15 Dos Sistemas de Certificação de Insumos 

As certificadoras que emitem certificados ou permitem o uso de sua marca 
de certificação em insumos, além das medidas especificadas em 1.14, devem 
documentar os procedimentos de inspeção e certificação, incluindo os requisitos 
definidos para certificação neste instrumento, devendo ser claramente indicados a 
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freqüência de inspeção e as exigências, não referentes à composição do produto, 
que serão objeto de inspeção e que serão avaliadas no processo de certificação, 
como poluição ambiental, riscos de contaminação, etc. 

2 Da Certificação 

2.1 Do Conselho de Certificação e das Decisões de Certificação 
As decisões relativas ao processo de certificação, que abrangem a 

aprovação inicial das unidades certificadas, mas também à subseqüente 
aprovação de produtos, mudanças na produção, adoção de medidas disciplinares, 
e outras, devem ser tomadas por um Conselho de Certificação, cujos critérios para 
funcionamento devem ser adotados em consonância com as normas oficiais 
vigentes. 

A estrutura das certificadoras assegurará que cada decisão de certificação 
seja tomada por pessoas não envolvidas com as atividades de inspeção, e de 
maneira que seja assegurada a competência funcional suficiente. O critério para a 
seleção de membros para o Conselho de Certificação deve refletir diversidade, 
sem predomínio de qualquer interesse específico. 

Quando as decisões de certificação forem delegadas a gerentes ou a 
pequenos comitês, as certificadoras devem provar que o Conselho de Certificação 
detém o controle final e a responsabilidade sobre as decisões, mediante a 
elaboração de relatórios e atividades de inspeção interna. 
2.2 Do Processo de Certificação 

As certificadoras devem adotar políticas e procedimentos regulamentados, 
onde sejam obrigatoriamente abordadas disposições sobre: 
1.8.1 todas as etapas do processo de certificação, desde a análise da solicitação 
inicial até a certificação final; 
1.8.2 indicação da situação de todas as unidades certificadas e seus produtos, ao 
longo do processo de certificação; 
1.8.3 procedimentos para ampliação e atualização da certificação, incluindo 
certificação de produtos individuais; As certificadoras devem exigir que as 
unidades certificadas informem qualquer alteração em produtos, processos de 
produção, ampliações na área de cultivo, e outras. As certificadoras deverão 
avaliar a necessidade de investigações adicionais em função das mudanças 
informadas. Neste caso, as unidades certificadas não devem comercializar 
produtos certificados decorrentes das alterações processadas sem notificação 
apropriada das certificadoras.  
1.8.4 decisões de certificação sejam registradas e claramente comunicadas às 
unidades certificadas; 
1.8.5 casos de indeferimento do pedido de certificação com as razões que 
motivaram aquela decisão  claramente declaradas; 
1.8.6 condições e restrições que podem ser adotados e os mecanismos para 
monitorá-las; 
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1.8.7 critérios para a aceitação de unidades de produção e comercialização, 
anteriormente certificadas por outras certificadoras sejam documentados, devendo 
ser requisitados informações relevantes da certificação anterior; 
1.8.8 encaminhamento de registros pertinentes, quando solicitado pela unidade 
certificada, à outra certificadora; 
1.8.9 periodicidade e prazo para elaboração de relatórios de inspeção e decisão 
de certificação; e 
1.8.10 providências cabíveis nos casos de irregularidades que devem ser 
adotadas com a mais alta prioridade. 
2.3 Das Exceções 

As certificadoras devem possuir critérios claros e procedimentos para os 
casos em que podem ser adotadas exceções às normas de certificação e 
submete-los, por meio do CEPOrg, à aprovação do CNPOrg. Estas concessões 
especiais devem ser limitadas a um período de tempo definido, e suas razões 
devem ser apropriadamente registradas. 
2.4 Dos Recursos 

As certificadoras devem possuir procedimentos para análise de recursos 
apresentados contra decisões de certificação, devendo manter registro de todas 
os recursos impetrados e documentar as ações decorrentes. As pessoas 
responsáveis pelas decisões questionadas não podem estar envolvidas na analise 
dos recursos. 
2.5 Dos Arquivos das Unidades Certificadas 

Os arquivos sobre as unidades certificadas devem ser atualizados e conter 
todo o histórico, informações pertinentes e especificações de produtos. As 
certificadoras devem dispor de dados relevantes sobre todas as unidades 
certificadas, incluindo quaisquer unidades subcontratadas e membros de grupos 
de produtores. 
 Os relatórios de inspeção e documentação escrita devem conter informação 
suficiente para que a certificadora tome decisões competentes e objetivas. 
 Os arquivos devem demonstrar o modo no qual cada procedimento de 
certificação foi aplicado, incluindo os relatórios de inspeção e os resultado de 
medidas disciplinares impostas. 
 As certificadoras devem regularmente atualizar as listas de todas as 
unidades de produção e de todos os produtos certificados. 
2.6 Dos Registros 

Devem ser mantidos registros sobre irregularidades, precedentes, exceções 
e medidas disciplinares que existam de cada unidade certificada, de modo a ser 
possível um fácil acesso às informações e permitir uma visão geral da situação. 

Estas informações devem estar disponíveis, tanto nos arquivos individuais 
das unidades certificadas como num arquivo separado. 
2.7 Dos Relatórios Anuais de Certificação 

Os relatórios anuais devem relacionar: 
2.7.1 número de inspeções executadas; 
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2.7.2 número de unidades certificadas, divididas em grupos por área de atuação; 
2.7.3 países nos quais a certificadora opera; 
2.7.4 freqüência e tipo de irregularidades e as medidas disciplinares adotadas; 
2.7.5 freqüência e tipo de isenções; 
2.7.6 freqüência e tipo de reclamações; 
2.7.7 freqüência e tipo de recursos; e 
2.7.8 outras áreas de interesse. 
2.8 Da Integridade do Sistema 

O sistema de certificação deve estar baseado em acordos formais e 
responsabilidades claras firmados por todas as partes envolvidas na cadeia de 
produção de um produto certificado. 

As unidades certificadas devem assumir compromissos formais obrigando-
se, entre outras providências, a: 
2.8.1 seguir as normas de produção e outros requisitos publicados para 
certificação; 
2.8.2 consentir com a realização de inspeções, incluindo as realizadas pelo órgão 
credenciador das certificadoras; 
2.8.3 fornecer informações precisas e no prazo determinado; 
2.8.4 informar a certificadora de quaisquer alterações. 

As certificadoras não devem permitir sucessivos ingressos e saídas de 
unidades certificadas no sistema de certificação. 
2.9 Das Medidas Disciplinares 

As certificadoras devem estabelecer e regulamentar medidas disciplinares e 
sanções, incluindo procedimentos atinentes às infrações de menor importância. 
 As medidas disciplinares devem ter efetividade, e devem ser aplicadas 
segundo procedimentos claros. 
2.10 Da Suspensão da Certificação 
 As certificadoras devem adotar procedimentos de suspensão de certificação 
de lotes de produtos em que tiverem sido verificadas infrações que afetem a 
qualidade orgânica dos produtos. 
 A certificação de uma unidade certificada deverá ser suspensa, por período 
determinado, nos caos de irregularidades graves. 
2.11 Das Marcas e Certificados 

As certificadoras devem possuir diretrizes relativas ao uso de sua marca ou 
outra referência para a certificação, devendo exercer controle apropriado sobre o 
uso de suas licenças, certificados e marcas de certificação. 
 O uso enganoso de licenças, certificados, marcas ou quaisquer referências 
indevidas ao sistema de certificação, deve ser submetido a medidas corretivas 
apropriadas, da mesma forma que no caso de uso das marcas ou selos em 
operadoras não certificadas.  
 As certificadoras devem possuir procedimentos regulamentados para 
suspensão e cancelamento de contratos, certificados e marcas de certificação. 
2.12 Dos Certificados 

Os Certificados deverão mencionar: 
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2.12.1 nome e endereço da unidade certificada; 
2.12.2 nome e endereço da entidade certificadora; 
2.12.3 referência às normas e padrões aplicáveis; 
2.12.4 produtos ou categorias de produto envolvidos; 
2.12.5 data de emissão; e 
2.12.6 validade. 
2.13 Dos Certificados de Transação 

As certificadoras somente podem emitir certificados se o vendedor fornecer 
todos os detalhes necessários. A emissão só pode se dar após a certificadora 
adotar procedimentos adequados para verificar a veracidade das informações 
fornecidas. 

 Deverão ser adotadas medidas para que os certificados contenham 
informações suficientes, visando a prevenção do uso fraudulento.  

As cópias dos certificados de transação emitidos serão arquivadas, de 
modo a permitir fácil acesso nas auditorias de supervisão nas unidades 
certificadas. 
2.14 Das Declarações de Transação 

As certificadoras devem ter regulamentados procedimentos que permitam 
às unidades certificadas emitir declarações de transação, que devem conter:   
2.14.1 o nome do vendedor; 
2.14.2 o nome do comprador; 
2.14.3 a data de entrega; 
2.14.4 a data de emissão do certificado; 
2.14.5 descrição clara dos produtos, sua quantidade e, quando relevante, a 
qualidade e a estação de colheita; 
2.14.6 números de lote e outros tipos de identificação ( marcas ) dos produtos; 
2.14.7 referência à fatura ou ao conhecimento de embarque; 
2.14.8 a indicação da certificadora e das normas aplicáveis; 
2.14.9 a declaração da unidade certificada de que o produto foi produzido de 
acordo com as normas aplicáveis; e, quando aplicável 
2.14.10  certificação de matérias-primas, e qualquer outra certificação necessária. 
2.15 Da Informação para as Unidades Certificadas 

As certificadoras assegurarão que cada unidade certificada terá, por 
ocasião da solicitação e no decurso do processo de certificação: 
2.15.1 versões atuais das normas aplicáveis; e 
2.15.2 descrições adequada dos processos de inspeção, certificação e recursos; 
2.15.3 informação de mudanças nas normas e procedimentos pertinentes em 
tempo hábil ; 
2.15.4 certificados atuais ou outra prova por escrito da situação da certificação; e 
2.15.5 cópias de contratos e licenças válidas. 

As unidades certificadas devem ter direito a cópias dos relatórios de 
inspeção e a qualquer outra documentação relacionada à certificação da 
produção, a menos que os documentos sejam confidenciais, como as 
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reclamações arquivadas, e as seções confidenciais dos relatórios de inspeção e 
outros, de acordo com os critérios de confiabilidade definidos pelas certificadoras.   
2.16 Dos Registros e Documentação Mantidos pelas Unidades Certificadas 

As certificadoras devem requerer que cada unidade certificada tenha um 
sistema de registro adaptado ao tipo de produção que permita a obtenção, por ela, 
de informações para realizar as verificações necessárias sobre produção, 
armazenamento, processamento, aquisições e vendas. 
2.17 Da Produção Subcontratada 

As certificadoras devem possuir regras para a produção subcontratada, 
situações em que uma unidade certificada tem produção subcontratada de outras 
entidades prestadoras de determinados serviços como armazenamento, 
manipulação, processamento, etc, que devem, pelo menos: 
2.17.1 proibir a subcontratada de comercializar os produtos; 
2.17.2 aplicar-se exclusivamente a situações onde o processo de produção, o 
fornecimento das matérias-primas, e as vendas estão sob controle da unidade 
certificada principal. Normalmente isto significa que a unidade subcontratada não 
tem marca no produto; e 
2.17.3 exigir que a unidade principal tenha responsabilidade completa pela 
produção subcontratada. 
 As certificadoras devem determinar que os contratos, entre a unidade 
certificada principal e a subcontratada, incluam cláusulas relativas ao cumprimento 
das normas, à obrigação de fornecimento de  informações e concessão de acesso 
à certificadora. As certificadoras devem assegurar que cada unidade 
subcontratada tenha disponível a versão atual das normas aplicáveis e uma 
descrição geral do sistema de certificação.    
 Devem ser adotados procedimentos normais de inspeção das unidades 
subcontratadas. 
2.18 Da Certificação de Associações de Produtores 

As certificadoras que adotarem procedimentos especiais para certificação 
de pequenos produtores, projetos de assentamento e outras circunstâncias 
semelhantes devem possuir regulamentação dos procedimentos para inspeção 
destes grupos que, freqüentemente, diferem dos aplicáveis às unidades 
certificadas individuais. Nestes casos, pode ser adotada sistemática de inspeções 
anuais que não abranja a todas as unidades individuais. 

Para a certificação desses grupos, todas as unidades individuais têm que 
ser objeto de inspeção inicial pela certificadora. 

As certificadoras devem restringir sua atuação aos grupos que atendam aos 
seguintes requisitos: 
2.18.1 constituídos de produtores que adotem sistemas agrícolas e produção 

semelhantes; 
2.18.2 possuam estratégias de mercado coordenadas, para permitir a supervisão 

do fluxo de produção; 
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2.18.3 tenham organização e estrutura suficientes para assegurar um sistema de 
controle interno que garanta a adoção, por parte das unidades individuais, 
dos procedimentos regulamentados; 

2.18.4 possuam registros do controle interno para fiscalização pela certificadora 
onde esteja assegurada que: 
2.18.4.1 as inspeções internas em todas as unidades sejam realizadas, ao 
menos uma vez por ano; 
2.18.4.2 novas unidades somente sejam incluídas, após a realização de 
inspeções pela certificadora;  
2.18.4.3 as inspeções internas abordam adequadamente a adesão das unidades 
individuais aos objetivos comuns do grupo; 
2.18.4.4 os casos de irregularidades são adequadamente conduzidos;  
2.18.4.5 registros adequados de inspeções sejam mantidos pelo sistema interno 
de controle; 
2.18.4.6  os registros internos correspondem aos fatos observados pela 
certificadora; 
2.18.4.7  as unidades têm adequada compreensão das normas e padrões, e o 
sistema de controle interno auxilia na adoção de seus princípios. 
 Todas as unidades do grupo devem ter acesso a uma cópia das normas ou 
das seções pertinentes das normas, apresentadas de forma adaptada ao seu 
modo de expressão, capacidade e conhecimento. 
 A administração do grupo deve assinar um acordo formal, para definir a 
responsabilidade do grupo e de seu sistema de controle interno, e onde deve ser 
incluída a exigência do compromisso de todas as unidades individuais ao 
cumprimento das normas vigentes e de permitir a realização de inspeções.    
 As inspeções da associação devem ser feitas pelas certificadoras, devendo 
incluir inspeções de uma porcentagem de unidades individuais. A porcentagem de 
unidades sujeita a inspeção, no mínimo de 25% dos associados e cujos critérios 
de cálculo devem estar definidos pela certificadora, levando em conta o número de 
operações envolvidas, o tamanho de cada uma, o grau de uniformidade, o sistema 
de produção e a estrutura administrativa. 

A avaliação do sistema de controle interno deve ser empreendida pelo 
menos uma vez ao ano pelas certificadoras, devendo ser totalmente 
documentada. 

As certificadoras devem manter informações básicas sobre todas as 
unidades individuais. Estas informações deverão incluir a identificação, nome, ano 
de ingresso no grupo, mapa de localização da área, área da propriedade, receita 
proveniente das colheitas, as últimas inspeções interna e externa e os registros de 
produção. 

A certificadora deve ter regulamentado uma política clara de sanções no 
caso de irregularidades frente às normas e padrões, incluindo a identificação das 
falhas no sistema de controle interno, como situações em que irregularidades 
graves forem apuradas pelas certificadoras e não pelo sistema de controle interno. 
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Devem possuir  procedimentos para suspensão da certificação da associação, nos 
casos de falha do sistema de controle interno.   
2.19 Da Transferência de Certificação 

As certificadoras credenciadas somente podem aceitar a transferência de 
certificação de produtos certificados por outra certificadora credenciada. Nos 
casos de produtos importados pode ser aceita a transferência quando o CNPOrg 
houver reconhecido a equivalência dos critérios e procedimentos oficiais utilizados 
no país de origem. 

Os procedimentos adotados pelas certificadoras para transferência de 
certificação devem estar claramente regulamentados. 

Deve haver um registro formal de certificadoras, credenciadas ou 
reconhecidas, que são aceitas. A inclusão neste registro se faz com base em visita 
recente e adequada para avaliação e relatório, conduzida pela certificadora que 
concede a aceitação ou por terceiros, no credenciamento junto ao Órgão 
Colegiado Nacional e no reconhecimento, pelo CNPOrg, de sistema de 
credenciamento considerado equivalente ao nacional, para certificadoras 
estrangeiras registradas no Brasil, ou certificadoras estrangeiras cujos produtos 
estão sendo importados  

As certificadoras devem demonstrar, para cumprimento do credenciamento 
do Colegiado Nacional, a equivalência do outro sistema de certificação. 

Toda a documentação dos sistemas registrados, inclusive normas, 
procedimentos de inspeção e certificação e relatórios de avaliação devem estar 
disponíveis. 
 Deve ser assinado um contrato entre as certificadoras, que determine as 
obrigações das partes, o que também pode ser um acordo multilateral. Este 
contrato deve observar, pelo menos, as seguintes providências: 
2.19.1 o âmbito do mútuo reconhecimento; 
2.19.2 os procedimentos e condições para aceitação de um produto certificado 
pela outra parte;  
2.19.3 a obrigação da informação à outra parte, das alterações do programa ou 
das normas e padrões; 
2.19.4 a obrigação da informação à outra parte, sobre a produção certificada; 
2.19.5 as indenizações; 
2.19.6 a obrigação de informação à outra parte, nos casos de cancelamento de 
credenciamento ou ocorrências similares; 
2.19.7 o direito de inspecionar o desempenho da outra parte; 
2.19.8 o direito de acesso a informações relevante; 
2.19.9 o regulamento de confidencialidade; e 
2.19.10 rovidências para a solução de controvérsias. 

A aprovação de transferência esta sujeita a atualizações e revisões 
periódicas. Os produtores, processadores, comerciantes ou outras unidades 
certificadas, devem ser prontamente informados sobre qualquer alteração na 
situação das certificadoras reconhecidas. 
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2.20 Da Recertificação de Produtos 
As certificadoras somente podem aceitar projetos ou produtos certificados 

por outras certificadoras se as seguintes condições forem preenchidas: 
2.20.1 os procedimentos e a responsabilidade da tomada de decisões devem estar 
claramente regulamentados e seguir os mesmos e princípios da própria 
certificação; 
2.20.2 os relatórios de inspeção recentes e outra documentação relevante devem 
estar disponíveis; 
2.20.3 as certificadoras devem avaliar as salvaguardas para garantir a integridade 
e a competência dos inspetores e das inspeções. A avaliação deve ser 
documentada e demonstrar a utilização de critérios objetivos; 
2.20.4 a certificação desses projetos e produtos seja feita durante um tempo 
limitado e sujeito a revisões anuais. 
2.21 Da Certificação Conjunta 

O Órgão Colegiado Nacional reconhece a possibilidade de parcerias ou 
empreendimentos conjuntos entre certificadoras, reservando-se o direito de 
estabelecer critérios pertinentes no futuro. Enquanto isso, o desenvolvimento de 
programas de parceria deve considerar os aspectos relevantes dos critérios gerais 
definidos para a transferencia de certificação, transferência individual de 
certificação e subcontratação. 
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Anexo 9 - Mapeamento do Ambiente Institucional de Produtos 
Orgânicos 

Samuel Ribeiro Giordano 
 

1.1 Introdução 

 
Este trabalho pretende mostrar quais são as principais correntes   internacionais 

referentes a padrões de certificação e credenciamento de certificadores de 

produtos orgânicos. Os alimentos conhecidos nos países de língua inglesa e no  

Brasil como orgânicos, são chamados de Alimentos Biológicos, na Comunidade 

Européia(Veiga,1999). Neste trabalho serão sempre denominados produtos ou 

alimentos orgânicos. 

Será revisada a sua situação institucional no mundo, bem como qual é o papel da 

IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements. Serão 

descritas as principais ações e características dos órgãos de certificação nos 

Estados Unidos, Japão, Argentina e União Européia e que relação de semelhança 

guardam entre si. Serão comentadas também as regulações para orgânicos 

previstas no Codex Alimentarius da FAO. Serão comentados os aspectos de 

financiamento da produção e pesquisa e extensão, aspectos relevantes ligados a 

perfil, hábitos e classificação de consumidores. Estes últimos, muito importantes 

para os assuntos estudados hoje no Brasil, no levantamento de possibilidades e 

potencialidades da produção orgânica e seus mercados  para exportação 

realizados por pequenos e médios produtores rurais, cooperativas e associações.  

 

 
1.2. Certificação de Produtos Orgânicos 
 
Uma das grandes questões que sempre são colocadas em discussão, quando se 

trata de produtos orgânicos, é a certificação de produtos. A certificação é um 

procedimento utilizado para verificar e confirmar se um determinado produto está 
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em conformidade com determinados padrões. No caso dos produtos orgânicos, a 

certificação é principalmente o reconhecimento de que estes produtos foram 

produzidos de acordo com os padrões orgânicos de produção. Estes padrões 

podem ser os padrões de associações privadas, de empresas, do Estado ou de 

certificadores. 

Certificadores podem utilizar-se de padrões privados diferentes ou padrões oficiais 

para realizar suas atividades de certificação. Certas organizações de produtores 

podem estabelecer seus próprios padrões (ITC,1999) e critérios, determinando 

regras e procedimentos, de modo a certificarem a conformidade de seus membros 

e produtos com os padrões definidos. Verifica-se então que um programa de 

certificação pode relacionar-se aos padrões oficiais ou a padrões privados. 

Entretanto deve ser registrado que, sempre que as normas oficiais estejam em 

vigência, os programas privados de certificação deverão ser planejados de 

maneira  que suas normas atendam aos requisitos tanto do estado quanto aos 

seus próprios. Uma vez certificados estes produtos poderão exibir um selo que 

provará que é um produto orgânico certificado. Ele certifica a conformidade com 

os padrões, não sendo necessáriamente uma marca registrada. A certificação 

pode estar relacionada com a produção ou as operações que são realizadas com 

os produtos. Uma vez que o produto seja certificado, é o produtor ou o operador 

que colocou o selo no produto que fica responsabilizado continuamente junto ao 

órgão certificador. Deve ser ressaltado que a certificação de um produto orgânico 

é, basicamente, a certificação de um sistema de produção, e não apenas a 

certificação do produto. É uma certificação mais abrangente e complexa por que 

não se baseia apenas nas características mensuráveis do produto.  

Ainda, segundo o ITC,1999, os procedimentos para certificação podem ser 

divididos em duas partes : inspeção ou controle, para a verificação de que a 

produção e as operações de manuseio estão sendo realizadas de acordo com os 

padrões segundo os quais a certificação foi feita; certificação propriamente dita,  
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para confirmar que as operações estão conformes com os padrões. Os 

procedimentos de certificação de produtos orgânicos, devem permitir a 

possibilidade de que seja realizado o processo de rastreabilidade e controle do 

fluxo de produtos desde a produção rural, através de cada etapa de produção, até 

atingir o produto final a ser consumido. Dessa forma , a certificação baseia-se em 

procedimentos sistemáticos envolvendo, nos seus vários passos, quaisquer 

agentes ou atores que estejam envolvidos na produção, comercialização, 

manuseio, transporte. Estes agentes necessitam certificação e registro de suas 

atividades. 

 O passo seguinte à certificação seria a fiscalização ou a inspeção. Esta 

pode ser realizada por delegação do certificador ou pelo próprio certificador. As 

verificações são feitas in loco, por auditores que seguem um programa de 

atuação. Ao nível rural as verificações vão cobrir o campo e as instalações, as 

praticas, os insumos e materiais e os registros realizados. A auditoria é 

apresentada na forma de relatórios que são submetidos à avaliação de um comitê 

multidisciplinar envolvendo áreas diferentes de competência. Os fatores chave da 

inspeção são: a verificação e a avaliação. A certificação é realizada continuamente 

através de um processo de monitoramento e inspeção. O custo destas atividades 

varia muito. Ao nível rural  em geral é um valor diário, calculado através do 

número de dias necessários para  a inspeção. Ao nível dos processadores, 

industrias e comercializadores a taxa em geral é fixa ou atrelada a um percentual 

do valor de comercialização que pode variar de 0,3% a 1%.  

 
1.3. Credenciamento de Organismos Certificadores   
 
No tocante à credenciamento ou credenciamento de certificadoras, o órgão 

credenciador deve praticar uma política de transparência e independência 

( principalmente independência com relação a interesses específicos). Isso deve 

ocorrer por que os órgãos certificadores devem ser avaliados pelos 
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credenciadores de acordo com a capacidade que elas tenham de atingirem os 

critérios necessários. Isto requer uma análise criteriosa de seus sistemas de 

certificação, incluindo um levantamento do seu corpo técnico, dos seus padrões, 

dos seus procedimentos de inspeção e certificação. Quando um órgão certificador 

atingir estes requisitos, ele estará apto a receber o credenciamento. Isto quer dizer 

que , um órgão competente e com autoridade para tal, dá o reconhecimento de 

que  o certificador pode atuar. Em geral assina-se um contrato no qual descreve-

se os termos e condições para atuar como certificador. Não há regulamentação 

internacional, segundo o ITC,1999, sobre que pode ou não realizar o 

credenciamento. Entretanto, muitos países determinaram que Órgãos Oficiais 

realizassem o credenciamento e as fiscalizações dos certificadores. Ainda 

segundo o ITC, o IAF-International Accreditation Forum reúne 18 dos 30 

credenciadores do mundo. Um dos seus objetivos é o de estabelecer a 

equivalência entre os programa de credenciamento de seus membros, tendo como 

base um acordo de reconhecimento mútuo e multilateral entre eles. 

Padrões 

Uma das principais questões que devem ser estudadas, quando  discute-se a 

produção de produtos orgânicos são os padrões. Os padrões estabelecem o fio 

condutor das atividades de produção e processamento de produtos orgânicos e o 

uso de marcas e descrições relativas a esses produtos. Segundo a FAO,2000, os 

padrões de produção e suas marcas correspondentes, eram, no passado, 

desenvolvidas principalmente pelo setor privado, o que permitia que produtores 

que estivessem em conformidade com os critérios poderiam utilizar as marcas. 

Durante a última década, os padrões sido crescentemente incorporadas à 

legislação e às regras. Tais padrões podem estabelecer os princípios para 

produção rural, processamento, comercialização, permissões ou proibições para 

uso de insumos, prescrição de medidas de certificação e controle.  
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Não há atualmente, segundo a FAO, uma regulamentação sobre produtos 

orgânicos que possa ser aplicada em nível mundial. As percepções de como se 

definir e certificar produtos orgânicos, em diferentes associações, governos e 

indústrias podem diferir muito entre si. Dessa forma, produtos orgânicos de 

marcas diferentes podem ter padrões muito diferentes para definir a mesma coisa. 

Além disso, a diversidade climática, ecológica ou de condições sociais podem 

resultar em padrões diferentes de produção.  O desenvolvimento de padrões como 

o Codex Alimentarius da FAO/OMS, são, como se verá mais adiante, importantes 

passos na direção da formação de uma compreensão comum das implicações que 

o termo traz. O comércio internacional de produtos orgânicos pode então ser muito 

complexo.  O estabelecimento de procedimentos internacionais para se atingir a 

equivalência de padrões orgânicos, beneficiaria segundo a FAO, muitos países em 

desenvolvimento. Dois fóruns discutem este assunto: a IFOAM e  Comissão do 

Codex alimentarius da FAO. 

 

1.3.1. IFOAM  

A  IFOAM-Federação internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica foi 

estabelecida em 1972 como uma organização guarda-chuva, para as Associações 

nacionais de agricultura orgânica. Dentre os membros incluem-se certificadores, 

comercializadores e processadores. A IFOAM estabeleceu os Padrões 

Internacionais Básicos de Agricultura Orgânica e Processamento de Alimentos, 

que fornece uma plataforma para vários programas de certificação. Os padrões  

são atualizados regularmente pelo Comitê de Padronização da IFOAM e são 

aprovados pela Assembléia geral da IFOAM a cada dois anos. A IFOAM tem um 

status de Órgão Consultor junto a  União Européia e a Comissão do  Codex 

Alimentarius, mantendo uma relação formal com a FAO. A IFOAM criou um 

Programa Internacional de Credenciamento, operado pelo IOAS-International 
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Organic Accreditation Service. Este órgão é independente e sem fins lucrativos, 

tendo a IFOAM como único membro.  

1.3.1.1. Padrões Básicos da IFOAM 
 

Para a IFOAM a agricultura orgânica engloba todos os sistemas agrícolas que 

promovam a produção de alimentos e fibras de maneira saudável do ponto de 

vista ambiental, econômico e social. Estes sistemas devem utilizar a fertilidade 

local do solo como a chave para o êxito da  produção. Através do respeito à 

capacidade natural das plantas, animais e paisagem, ela visa otimizar a qualidade 

em todos os seus aspectos agrícola e ambientais. A agricultura orgânica reduz de 

forma dramática os insumos externos, restringindo o uso de fertilizantes químico 

sintéticos, pesticidas e fármacos.  

Por outro lado ela permite às poderosas forças da natureza aumentarem a 

produtividade agrícola e a resistência a doenças. A agricultura orgânica adere aos 

princípios globalmente aceitos, que são implementados dentro de cenários locais  

sócio-economicos, geoclimáticos e culturais. Por definição os transgênicos não 

são permitidos em hipótese alguma por contrariarem estes princípios. 

Como conseqüência lógica, a IFOAM apoia o desenvolvimento de sistemas auto-

sustentáveis aos níveis locais e regionais. 

 

1.3.1.2. A Missão da IFOAM 

A IFOAM representa o movimento mundial de agricultura orgânica e provê uma 

plataforma para cooperação e intercâmbio globais. 

Está comprometido com uma abordagem holística para o desenvolvimento de 

sistemas agrícolas orgânicos incluindo-se as necessidades humanas e um 

ambiente sustentável. 
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 Através da especialidade de seus membros, a IFOAM lidera o desenvolvimento 

dos objetivos acima na vida cotidiana. 

A função principal da Federação é coordenar a rede de movimentos orgânicos ao 

redor do globo. É uma federação democrática e de base. 

A maior parte das atividades dentro da IFOAM são executadas pelo Conselho 

Mundial, diversos comitês, grupos de trabalho e forças-tarefa. 

 Os principais objetivos são: 

Troca de conhecimentos e experiências entre seus membros e informações ao 

publico sobre agricultura orgânica. 

Representação Internacional do movimento orgânico nos parlamentos, fóruns 

administrativos e políticos (ela tem status consultivo com a ONU e FAO). 

Estabelecer e rever periodicamente os “Padrões Básicos IFOAM de Agricultura 

Orgânica e Processamento de Alimentos”.(estes padrões estão traduzidos em 19 

línguas). 

Tornar uma realidade a garantia internacional de qualidade orgânica. O serviço 

internacional de credenciamento orgânico (IOAS) realiza o programa de 

Credenciamento da IFOAM, com a finalidade de garantir a equivalência de 

programas de certificação ao redor do mundo. 

 

 

1.3.1.3.O que a IFOAM oferece 

Ela oferece muitas plataformas para troca de informações como por exemplo 

inúmeras conferências internacionais, continentais e regionais, ou publicações tais 

como a revista “Ecology & Farming” e anais de conferências. O alcance 

internacional crescente, dá voz e influência ao movimento orgânico, o qual não 

pode mais ser ignorado pelos responsáveis pelas políticas agrícolas. 
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A  IFOAM oferece também ao público um cadastro chamado “Agricultura Orgânica 

Mundo” , além de uma rede de contatos internacionais, com os quais pessoas 

interessadas podem ser conectadas a parceiros em quaisquer áreas da agricultura 

orgânica no mundo. 

 

1.3.1.4. O escopo dos padrões básicos da IFOAM 

Os padrões básicos refletem o estado atual da produção e processamento de 

orgânicos. Eles não devem ser encarados como a palavra final, mas como um 

trabalho em andamento visando contribuir para o desenvolvimento da agricultura 

orgânica ao redor do mundo. Estes padrões não podem ser usados, por si sós 

para certificação. Os padrões básicos da IFOAM servem como uma base para que 

organizações de certificação do mundo possam estabelecer os seus próprios 

padrões e critérios de certificação. Estas organizações levarão em conta as  

condições locais e podem ser mais bem detalhados que os padrões básicos da 

IFOAM. Isto requer das organizações, um sistema que possa realizar inspeções e 

certificações regularmente. Esta certificação garantirá a credibilidade dos produtos 

orgânicos e ajudará a construir a confiança no consumidor. 

Os principais objetivos da produção orgânica e do processamento são baseados 

em inúmeras idéias e princípios. Dentre elas destacam-se: 

-Produzir alimentos de alta qualidade em quantidades suficientes. 

-Interagir de forma construtiva e respeitosa com a vida , com os ciclos  e sistemas 

naturais . 

-Levar em conta os impactos sócio-ecológicos mais amplos da produção e dos 

sistemas de processamento orgânicos. 

-Incentivar e aumentar os ciclos biológicos, dentro da porteira, envolvendo 

microorganismos, flora do solo, fauna, plantas e animais. 

-O desenvolvimento de um ecossistema aquático produtivo e sustentável. 
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-Manter e incrementar a fertilidade dos solos no longo prazo. 

-A manutenção de uma diversidade genética dos sistemas de produção e seus 

arredores, incluindo a proteção das plantas e dos habitats de vida selvagem. 

-Promover o uso saudável e o cuidado adequado com a água, recursos hídricos e 

vida aquática. 

-Utilizar tanto quanto possível, recursos renováveis em sistemas locais de 

produção. 

-Criar um balanço harmônico entre a produção das lavouras e as criações de 

animais. 

-Proporcionar aos animais de cria condições de vida condizentes com os aspectos 

básicos de seus comportamentos naturais.  

-Minimizar todas as formas de poluição. 

-Processar produtos utilizando-se recursos renováveis. 

-Produzir produtos orgânicos totalmente biodegradáveis 

-Produzir têxteis duráveis e de boa qualidade. 

-Prover a todos os participantes envolvidos na produção orgânica e 

processamento, uma qualidade de vida que supra suas necessidades básicas, 

permita uma rentabilidade adequada e satisfação no seu trabalho e um ambiente 

de trabalho saudável. 

-Avançar em direção a uma cadeia completa de produção e distribuição que seja 

tanto socialmente justa quanto ecologicamente responsável 

 

1.3.2. Demeter International 

A Demeter International eV é uma rede mundial de 19 órgãos certificadores 

localizados na Austrália, África, Américas e Europa. Alegam possuir mais de 3500 
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parceiros em 35 países, cobrindo cerca de 1 milhão de de hectares de terra 

cultivada através de técnicas biodinâmicas. Sua marca é internacionalmente 

reconhecida e registrada em mais de 50 países. Estes parceiros seguem os 

princípios biodinâmicos de produção e podem ser certificados nos padrões 

Demeter e, portanto, rotular seus produtos com  a marca Demeter.  A agricultura 

biodinâmica, cujo nome é oriundo da contração do vocábulo no alemão biologisch-

dynamische Landwirtschaft (agricultura biológica-dinâmica), é baseada na 

antroposofia e nas idéias formuladas na década de 20 pelo austríaco Rudolf 

Steiner. Seus princípios básicos  prevêem a manutenção e a longevidade dos 

processos biológicos no solo e na natureza em geral, bem como o atrelamento 

das práticas à energia cósmica e outras influências do sol, das estrelas, da lua, e 

de outros planetas. A agricultura biodinâmica combina os processos de criação 

animal com a agricultura, misturando culturas e utilizando de compostos e 

preparações que vitalizem os solos e os seres humanos e animais. 

Estes padrões tem concordância internacional embora possam haver diferenças 

nacionais de algumas interpretações. Os padrões biodinâmicos são formulados 

modo a estarem em conformidade com  a maioria das regulações internacionais 

de agricultura orgânica. A Demeter International conduz também um programa de 

credenciamento e assistência ao estabelecimento de organismos certificadores. 

 

 

 

 

1.3.3. Comissão do Codex Alimentarius FAO 

O Programa de Padrões de Alimentos FAO/OMS foi criado em 1962 para proteger 

os consumidores contra danos à sua saúde, beneficiando, ao mesmo tempo, o 

comércio internacional de produtos alimentícios. O Programa opera através de um 
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organismo intergovernamental chamada de Comissão do Codex Alimentarius. O 

trabalho da comissão visa, primeiramente, a prevenção do uso de padrões 

internacionais como barreiras técnicas ao comércio de produtos alimentícios. A 

atuação da comissão foi reconhecido especificamente sob o acordo de aplicação 

de medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio. Dois 

comitês do Codex estão desenvolvendo padrões que são relevantes para o 

comércio internacional de produtos Orgânicos. O primeiro é o comitê de rotulagem 

de alimentos que estabelece diretrizes para produção, processamento, rotulagem 

e marketing de produtos alimentícios orgânicos. O Comitê de Inspeção de 

Alimentos para Importação e Exportação e Sistemas de Certificação está 

desenvolvendo diretrizes para inspeção de importação e exportação de alimentos 

e também sistemas de certificação. 

O Comitê de Rotulagem, após encontro de 1998, submeteu para a consideração 

do Comissão do Codex em 1999,  padrões para produção de hortaliças. Em julho 

de 1999 a Comissão adotou as Diretrizes de Produção, Processamento, 

Rotulagem e Comercialização de alimentos Produzidos Organicamente. O Comitê 

de Rotulagem de Alimentos está também desenvolvendo padrões para produtos 

animais, que serão oportunamente estudados pela Comissão. Embora o 

desenvolvimento das diretrizes do Codex não seja uma forma de estabelecer 

equivalência, a Organização Mundial do Comércio pode referir-se a estas 

diretrizes como procedimentos para apoio à análise de casos em disputas. 

A importância dessas diretrizes dependerão da extensão com a qual a OMC as 

utilize, bem como a extensão com que os governos as utilizem para apoiar a 

formulação de  sua regulações. A formulação destas diretrizes é grandemente 

baseada nas regulações da União Européia para alimentos orgânicos e nos 

padrões da  IFOAM .  

1.3.4. ISO-International Organization for Standardization 
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A ISO foi fundada em 1947 e é uma federação mundial de organismos nacionais 

de padronização representando 130 países. Ela promove o desenvolvimento da 

padronização com vistas a facilitar a troca internacional de produtos e serviços, 

bem com o a cooperação nos campos intelectuais, científicos, tecnológico e 

econômico. O trabalho resulta em acordos internacionais que são publicados 

como padrões internacionais. A ISO cobre todas as áreas do conhecimento 

técnico à exceção da engenharia elétrica e eletrônica.  A ISO , porém não publicou 

nada específico em termos de diretrizes ou padrões dirigidos especificamente  à 

produção orgânica. A serie ISO 9.000 refere-se a padrões para gerenciamento de 

sistemas de qualidade e a ISO 14.000 refere-se a diferentes aspectos da gestão 

ambiental, incluindo sistemas de gerenciamento ambiental, rotulagem e aspectos  

ambientais de padrões de produtos. Os padrões não tem nenhuma implicação 

direta com os métodos e princípios aplicáveis à produção de alimentos orgânicos. 

O código mais importante para a certificação orgânica é o ISO 65 chamado de 

Requisitos Gerais para organismos que realizam certificação de sistemas. Não há 

códigos específicos para a certificação de métodos de produção, mas o código 65 

fornece uma diretriz geral para qualquer organismo de certificação, incluindo-se 

aqueles que certificam produtos alimentícios orgânicos. 

Os critérios da  IFOAM para credenciamento de Programas de certificadores de 

processadores e produtores orgânicos são baseados na diretriz ISO 65  são 

aplicáveis para a certificação da produção mas não para a certificação do produto, 

nos caso dos alimentos orgânicos. Da mesma forma o Programa de 

Credenciamento Demeter, credencia organizações seguindo estas diretrizes. 

Outra diretriz importante é a ISO 61 Requisitos Gerais para Planejamento e 

Credenciamento de Organismos Certificadores, que determina os requisitos para 

os organismos credenciadores. 
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1.4. Os Produtos Orgânicos nos Estados Unidos  
 
1.4.1. Histórico 
 
A produção orgânica tem sido praticada nos Estados Unidos desde o início dos 

anos 40. Desde então, este sistema avançou dos plantios em canteiros 

experimentais para as fazendas de grande produção, sendo vendidos como 

produtos orgânicos certificados. 

Os industriais do setor de alimentos desenvolveram os produtos orgânicos 

processados e, hoje, muitas cadeias de supermercados são especializadas na 

comercialização de produtos orgânicos. 

Este crescimento criou uma necessidade de verificação de que os produtos eram 

realmente produzidos de acordo com certos padrões. Assim, a indústria de 

certificação orgânica também evoluiu. Ao final dos anos 80 , depois de tentativas 

para desenvolver um acordo entre as prescrições dos padrões de certificação e as 

práticas dos produtores, a indústria orgânica solicitou ao Congresso americano um 

anteprojeto de lei ( OFPA-Organic Foods Production Act) que definisse “Produtos 

Orgânicos”. 

O Congresso produziu um ante-projeto no qual fossem contemplados   : 

1) Estabelecesse os padrões nacionais reguladores da comercialização de 

certos produtos agrícolas como produtos orgânicos. 

2) Garantisse aos consumidores que produtos produzidos organicamente 

atingiam padrões consistentes. 

3) Facilitasse o comercio de produtos orgânicos in natura e industrializados. 

Este ante-projeto foi elaborado para implementar a referida lei. 

Sob esta lei, o órgão oficial de agricultura dos Estados Unidos, o USDA - United 

States Department of Agriculture, foi designado para elaborar os regulamentos 
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que explicam e explicitam a lei para os produtores, manejadores e certificadores 

por ela regulados. 

A lei dos produtos orgânicos também regulamentou a formação de um conselho 

de orientação, o NOSB-National Organic Standards Board, para apoiar o USDA a 

redigir o regulamento. O Conselho, composto por 14 membros, representa 

diferentes segmentos do setor de orgânicos. O Conselho faz recomendações ao 

Secretario, especialmente no que se refere a substancias que podem ser usadas 

na produção e manejo de produtos orgânicos. Como resultado da lei, o USDA tem 

dedicado muito tempo e esforço no preenchimento dos requisitos do estatuto, 

adotando as recomendações da NOSB, ouvindo as contribuições do público, 

consultando estados e agentes certificadores. 

Os produtos Orgânicos nos Estados Unidos estão regulamentados no âmbito da 

lei de produção de alimentos orgânicos de 1990 , chamada de OFPA-Organic 

Food Production Act . Esta lei regulamenta a produção e estabelece os padrões 

que devem ser seguidos, de forma muita clara e concisa, para que um alimento 

possa ser chamado de orgânico. Esta lei orienta também o USDA-United States 

Agriculture Department no credenciamento de agentes certificadores, para que 

eles possam certificar que produtores e outros agentes envolvidos na cadeia 

estejam em conformidade com a regulamentação americana. 

1.4.2. Os Objetivos da lei Produção de Alimentos Orgânicos 

A Lei americana de produção de Orgânicos de 1990 (OFPA) define: os padrões 

nacionais que regulam a comercialização de certos produtos agrícolas como 

produtos produzidos organicamente; assegura aos consumidores que os produtos 

produzidos organicamente atingem padrões consistentes; facilita o comércio 

interestadual de alimentos in natura e processados, produzidos organicamente. 

 Padrões nacionais Para Produção Orgânica 
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Para que um produto seja vendido ou rotulado sob a denominação de produto 

agrícola produzido organicamente ele deve: 

-ter sido produzido e manejado (venda, embalagem ou processamento) sem o uso 

de produtos químicos sintéticos exceto aqueles definidos nesta lei;  

-a exceção de produtos definidos nesta lei e exclusive criações, não ser produzido 

em solos nos quais quaisquer produtos proibidos foram aplicados, incluídos 

produtos químicos sintéticos durante os três anos imediatamente precedentes à 

colheita dos produtos agrícolas  

-ter sido produzido ou manejado de acordo com o plano orgânico combinado entre  

o produtor e  manejador de tais produtos e o agente certificador. 

 

 1.4.3. Glossário Constante da lei 

Criações. O termo significa gado  bovino, ovino, caprino, suínos, aves, eqüinos, 

pescado, usado para alimentação ou produção de alimentos, caça selvagem ou 

domesticada ou outra forma de vida que não seja planta. 

Manejador. Significa qualquer pessoa envolvida no negócio de manusear produtos 

agrícolas, exceto aqueles varejistas finais de produtos agrícolas que não os 

processem. 

Manejar. Significa vender, manusear, processar ou embalar produtos agrícolas. 

Operação de Manejo. Significa qualquer operação ou parte de operação feita por 

manejadores (exceto aqueles varejistas finais de produtos agrícolas que não os 

processem ) que : 

-Receba ou adquira produtos agrícolas, 

-Processe, embale ou armazene tais produtos 

Plano Orgânico. É o plano de manejo de uma produção ou manejo orgânicos 

combinado entre o produtor/manejador e o agente certificador e que inclui 
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planos escritos referentes a todos os aspectos da produção ou manejo orgânico, 

descritos neste regulamento, inclusive rotação de cultura e outras práticas 

requeridas neste regulamento. 

Processamento. Significa cozinhar, assar, aquecer, secar, misturar, moer, separar, 

extrair, cortar, fermentar, eviscerar, desidratar, congelar, ou manufaturar, incluindo 

o embalamento, enlatamento, ou colocação de alimentos em vidros ou recipiente. 

Produzido Orgânicamente. O termo significa que um produto assim foi produzido e 

manejado de acordo com este regulamento. 

Sintético. O termo sintético significa a substância que é formulada ou 

manufaturada por processo químico ou processo que muda quimicamente a 

substância extraída de plantas de ocorrência natural, e fonte animais e minerais, a 

exceção em que o termo não se aplique a substancias criadas por processos 

biológicos de ocorrência natural. 

 

1.4.4. Certificação de Agentes credenciadores e equivalência de produtos 

importados nos Estados Unidos 

 

O programa de credenciamento do USDA estabelece os requisitos que um 

candidato deve apresentar para se tornar um “agente certificador  orgânico 

credenciado”, e mais os procedimentos e requisitos para  a manutenção do 

credenciamento. 

O programa é desenhado de forma a garantir que todos os agentes certificadores 

de orgânicos atuem consistentemente e imparcialmente. Existem cerca de 50 

programas de certificação privados e estatais nos Estados Unidos. Alguns deles 

atuam há mais de 20 anos. A maioria está credenciada pelo USDA. 

1.4.5. Obrigações dos candidatos ao credenciamento :  



  
 
 
 

 263

Empregar pessoal, inclusive inspetores, que tenham experiência suficiente e 

treinamento na produção e no manejo de produtos orgânicos, para realizar as 

atividades de credenciamento. 

 

Demonstrar sua habilidade em certificar produtores orgânicos e/ou manejadores  : 

manter arquivos e registros adequados; comunicar-se adequadamente com 

produtores, manejadores e com o público; comunicar-se com o USDA sobre as 

decisões tomadas. 

Prevenir conflitos de interesse e manter estrita confidencialidade. 

Candidatos que consigam o credenciamento devem conduzir avaliações anuais de 

desempenho dos seus inspetores e outros envolvidos no processo de certificação, 

e ter um programa anual de avaliação das suas atividades de certificação. 

 

1.4.6. Processo de credenciamento  

Agentes certificadores solicitarão credenciamento ao Administrador do Agricultural 

Marketing Service. Os solicitantes assinarão e devolverão uma declaração de 

concordância preparada pelo Administrador. 

O USDA avaliará a solicitação para garantir que o agente certificador poderá 

cumprir com os requerimentos da NOP , incluindo uma avaliação locacional na 

praça de negócios do solicitante. 

O relatório de avaliação locacional será revisado pela equipe do USDA.  

Anualmente, uma junta de avaliadores fará a revisão das decisões de 

credenciamento do NOP e a adesão aos procedimentos de credenciamento. O 

credenciamento será válido por 5 anos. Solicitações de renovação de 

credenciamento devem ser feitas nos 6 meses anteriores ao vencimento do 

mesmo. 
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Os agentes certificadores submeterão ao USDA atualizações anuais das suas 

atividades de certificação. 

O USDA conduzirá uma ou mais avaliações locais durante o período de 

credenciamento, a fim de verificar o cumprimento das normas do NOP e da lei dos 

produtos orgânicos  (OFPA). 

 

1.4.7. A equivalência de produtos importados 

A lei dos Produtos  Orgânicos (OFPA) exige que o USDA verifique os programas 

de certificação sob os quais produtos orgânicos importados são produzidos, de 

maneira a garantir que eles atinjam os requisitos do NOP . Agentes certificadores 

operando em países estrangeiros podem solicitar o credenciamento ao USDA. Os 

estrangeiros serão avaliados com base nos mesmos critérios utilizados para os 

agentes certificadores nacionais. 

 

1.4.8. Agente certificador estrangeiro atuando como delegado do USDA  

Os agentes certificadores estrangeiros podem ser delegados a realizar o papel do 

USDA desde que preencham alguns requisitos. O agente deve receber 

reconhecimento, quando o USDA determinar, sobre o pedido de um governo 

estrangeiro, que a autoridade  governamental estrangeira de certificação tem 

condições de avaliar e credenciar estes agentes estrangeiros, atendendo aos 

requisitos do NOP. 

Pode ainda receber o reconhecimento que atingiu os requisitos equivalentes ao 

NOP , através de acordo de equivalência negociado entre os Estados Unidos e o 

governo estrangeiro 

Uma vez credenciado ou reconhecido, o produto orgânico produzido sob a 

supervisão do agente certificador estrangeiro estará  qualificado a ser importado 

para os Estados Unidos e rotulado como orgânico. 
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A Lei de Produção de Alimentos Orgânicos americana (OFPA) de 1990, parte da 

lei Agrícola (Farm Bill) de 1990, autorizou ao Secretario de Agricultura nomear 15 

membros para O Conselho Nacional de Padrões Orgânicos (NOSB). A missão do 

Conselho é apoiar o Secretário no desenvolvimento de padrões para substâncias 

a serem utilizadas na produção orgânica. O NOSB também aconselha o 

Secretário em outros aspectos da implementação do programa orgânico nacional. 

O primeiro conselho foi designado pelo então secretário Edward Madigan em 

Janeiro de 1992. Os membros tiveram mandatos de 3, 4 ou 5 anos. Os mandatos 

dos conselheiros  subsequentes foram estabelecidos para de 5 anos. 

O conselho é composto por 4 produtores, dois processadores/manejadores, um 

varejista, três consumidores/defensores públicos e três ambientalistas e um 

representante dos agentes certificadores. Os membros são oriundos de todas as 

regiões dos Estados Unidos.  

 

1.5. Os produtos orgânicos na Argentina 
 
Na Argentina, a produção agrícola orgânica é estabelecida pela lei 25.127 de 

1999, que inclui a produção ecológica, biológica e orgânica. O decreto 97/2001, 

posteriormente modificado pelo decreto 206/2001 relativo ao PRONAO-Programa 

Nacional de  Produção Orgânica, regulamenta a lei e dá as providencias para 

executá-la.  

São definidos nesta lei como ecológico, biológico ou orgânicos (considerados 

sinônimos), todos os sistemas de produção agropecuário e agroindustrial, 

sistemas de coleta, captura ou caça, sustentáveis no tempo. As características 

destes produtos são definidas através do manejo racional dos recursos naturais, 

vedando-se também os insumos oriundos da síntese química, e outros, de efeitos 

tóxicos reais ou potenciais para a saúde humana. São privilegiados também 

produtos sãos, que mantenham ou aumentem a fertilidade dos solos e a 

biodiversidade, a conservação dos recursos hídricos, realize ou aumente os ciclos 
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biológicos do solo para ministrar os nutrientes destinados aos sistemas naturais, 

cultivos vegetais e ao gado, podendo estes expressar as características básicas 

de seus componentes inatos, atendendo suas necessidades fisio e biológicas. 

Os produtos devem ser claramente identificáveis, com a finalidade de se evitar 

prejuízos e impedir a concorrência desleal, e os setores da cadeia referentes a 

produção, padronização, acondicionamento, manejo, empacotamento, transporte 

e certificação de qualidade destes produtos , devem seguir a lei acima citada e 

outras providencias das autoridades. 

A Qualificação de um produto como ecológico, biológico ou orgânico é atribuição 

das autoridades de aplicação da lei e só serão outorgadas às matérias primas, 

produtos intermediários e terminados, subprodutos, que tenham orígem em um 

sistema no qual foram aplicadas as regulações legais.  

A autoridade legal na Argentina, para efeitos da aplicação da lei é a Secretaria de 

Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación, através de seu Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentária-SENASA, através da Comisión Asesora Para , 

La Producción Orgánicaintegrada a outros organismos públicos e a  ONG’s 

reconhecidamente atuantes nas atividades de produção orgânica.  

Esta comissão assessora e sugere a atualização das normas vinculadas à 

produção ecológica, biológica e orgânica, além de outras atribuições que por 

ventura lhe sejam dadas futuramente.   

O poder executivo estabelece o número de membros que comporão o comitê. 

 A certificação atestando que os produtos cumprem com as condições de 

qualidade propostas é efetuada por entidades públicas ou privadas, especialmente 

habilitadas para tal fim, devendo as autoridades de aplicação estabelecer os 

requisitos para a inscrição dos pretendentes no Registro Nacional de Entidades 

Certificadoras de Produtos Ecológicos, biológicos e Orgânicos. Estes serão os 

responsáveis pela certificação das condições e qualidade de tais produtos. 
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Esta autoridade cadastra e atualiza as listas de insumos permitidos para a 

produção ecológica, com assessoramento do Comité Técnico Asesor. 

Também  à semelhança da lei norte americana, a lei argentina é restritiva a 

práticas não sustentáveis na produção, adição e uso de produtos químicos de 

síntese e não naturais, ao longo da cadeia de produção e comercialização. 
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  1.6.  Produtos Orgânicos no Japão 
 
  Os padrões japoneses para produtos orgânicos estão legalmente organizados 

por produtos, havendo notificações oficiais para cada tipo de produto. Existem os 

padrões para produtos in natura, para alimentos processados, para frangos e os 

critérios técnicos para certificação de industriais que lidam com alimento0s 

processados. De um modo geral as leis internacionais são muito parecidas  nos 

EUA, Argentina e Japão, advogando a sustentabilidade das atividades de 

produção e transformação e a manutenção da base dos recursos naturais, sem 

agressões ou adições de produtos e substâncias sintetizadas, tóxicas e etc. 

O credenciamento dos produtores e processadores é feita por Organizações 

Certificadoras de Registro. Estas Organizações certificam, inspecionam e julgam a 

produção, processamento, fracionadores, importadores baseados respectivamente 

nos critérios técnicos para certificação , verificando também se esses operadores 

certificados estão atuando adequadamente. Eles atuam também como inspetores 

para o ministério da agricultura florestas e pesca. Ao contrário do ocorre no Brasil, 

uma revisão recente da Lei reguladora de padrões e rotulagem adequada do 

Japão(JAS) permitiu que empresas com fins lucrativos possam realizar essas 

operações. Mas o credenciamento pode também ser feito por prefeituras ou outras 

entidades públicas desde que estas estejam enquadradas nos requisitos previstos 

na Lei JAS. 

Existem basicamente 3 classes para registro nas Organizações Certificadoras  de 

Registro. Os alimentos orgânicos são classificados em : galinhas criadas 

naturalmente, produtos orgânicos agrícolas e alimentos  orgânicos agrícolas 

industrializados. 

Uma organização Certificada de Registro pode certificar de acordo com seus 

critérios desde que estes não sejam substitutivos daqueles previstos nos Critérios 
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Técnicos para certificação, previstos na lei JAS. Ou seja, atendida a lei, outros 

critérios podem existir concomitantemente. Para que uma organização estrangeira 

seja qualificada a atuar como delegada da Organização Certificadora de registro, 

ela deve ser reconhecida pelas autoridades japonesas ministeriais como tendo 

procedimentos equivalentes aos japoneses. 

 

1.7.  Produtos Orgânicos na Europa 
Em apenas 13 anos a área de produção certificada e apoiada pela agricultura 

orgânica cresceu 30 vezes, de aproximadamente 100 mil ha em 1985 para mais 

de 2,8 milhões de ha ao final de 1998. A taxa de crescimento e a área total variam 

bastante nos diversos países e cerca de 80% da expansão ocorreu em 1993, 

coincidindo com a implementação da Regulação EC 2092/92 (que definiu a 

produção das lavouras orgânicas)  e com a implementação de políticas de apoio à 

conversão e continuação da agricultura orgânica, como parte do programa agro-

ambiental Regulação EC No. 2078/92 .vii segundo a FAO,2000. 

A uma taxa contínua de cerca de 25% ao ano, nos últimos dez anos, a agricultura 

orgânica é, sem dúvidas, um dos setores de maior crescimento na produção 

agrícola.  A continuar esta taxa de crescimento anual de 15 ou 25 % a porção 

orgânica total da agricultura européia atingirá de 5 a 10% em 2005 e 10 a 30% em 

2010. Isso significará um valor, a preços correntes,  de aproximadamente 5 

bilhões de euros em 2005, de acordo com relatório de FAO, 2.000. 

Deve ser notado que em geral alimentos produzidos organicamente recebem, 

atualmente um prêmio de preço que compensa as produtividades mais baixas, 

mas ainda não se sabe o quanto os preços seriam afetados por aumentos 

substanciais na produtividade e produção de orgânicos. 

As taxas de crescimento desta atividade na Europa Central e Oriental eram tão 

altas quanto as demais áreas, embora a área total em 2001 seja de apenas 

192.000 ha apresentando ainda uma produção  pequena. O crescimento nestas 
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áreas deve-se basicamente à exportação. Entretanto as principais barreiras 

significativas ao desenvolvimento são os canais de distribuição locais e infra-

estrutura para exportação, bem como os padrões dos produtos. Com freqüência, 

os mercados locais não reconhecem os produtos orgânicos com preços 

diferenciados e a conscientização do consumidor ainda é baixa. 

As vendas de produtos orgânicos nos maiores mercados europeus (Dinamarca, 

França, Suécia, Suíça e o Reino Unido) são predominantemente realizadas por 

supermercados, exceto na Alemanha e na Holanda. Predominam os laticínios, 

frutas e vegetais in natura, cereais, e derivados destes. 

Até recentemente, o processamento de produtos orgânicos era feito por 

produtores especializados e era fortemente concentrado no primeiro 

processamento e no re-acondicionamento, sendo fracionado em quantidades  

adequadas à venda para os consumidores. Há notícias que o mercado de 

segundo processamento esteja crescendo, dado que os consumidores estão 

crescentemente procurando um sortimento de produtos orgânicos semelhantes 

àqueles disponíveis para produtos convencionais. Isso tem proporcionado a 

entrada dos industriais tradicionais, os quais tem acrescentado linhas orgânicas às 

suas produções, ao invés de aparecerem novos processadores especializados. O 

rápido crescimento do  volume e das taxas de crescimento de produtos orgânicos 

processados na Europa, tem grandes implicações em todos os aspectos da 

produção, processamento, transporte e comercialização, incluídos aí as 

providências necessárias para políticas de apoio, treinamento, consultoria e 

pesquisa, segundo dados da FAO,2000. 

Os membros da UE estão cada vez mais convencidos que a agricultura orgânica é 

uma ferramenta para aumentar a renda rural, a diversidade e a estabilidade 

ambientais, enquanto que simultaneamente aumenta a biodiversidade e a 

sustentabilidade. Estes fatos são de importância para a UE e mais ainda, para os 

países da Comunidade dos Estados Independentes, Estes Estados  possuem um 
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percentual muito alto de população rural. Dessa forma, a agricultura orgânica 

deverá ser cada vez mais do interesse dos governos desses países, apesar dos 

índices estatísticos atuais mostrarem pequena produção e problemas de 

distribuição de acordo com os relatórios da  FAO, 2000.  

 

1.8.  Crédito e Financiamento Internacional de Produtos Orgânicos 

De modo geral não foram detectadas linhas especiais oficiais de crédito rural para 

produção orgânica em nenhum dos países estudados(EUA, Japão,Argentina, 

Comunidade Européia), tal qual conhece-se no Brasil. No Brasil existe a linha 

especial de Crédito oficial para a produção orgânica do Banco do Brasil .  

Na Inglaterra  o Triodos Bank em parceria com a Soil Association, grande 

incentivadora da agricultura orgânica, lançou em 1997 a primeira conta de 

poupança da Inglaterra para ajudar a financiar a produção rural e os alimentos 

orgânicos.  Esta conta foi um novo  tipo de produto bancário, lançado na 

Inglaterra, para pessoas físicas, jurídicas e organizações. Os fundos captados 

através desta conta fornecem recursos para financiar a produção orgânica e 

outras fases da cadeia como processamento de alimentos orgânicos, distribuição 

e varejo. As taxas de juros pagas por esta poupança tem competitividade no 

mercado e funciona como qualquer outra poupança bancaria. Existe também 

linhas para apoio às organizações, segundo informa o Triodos, 1997. No Brasil a 

poupança verde do Banco do Brasil, destinada a captar recursos para a agricultura 

em geral é conhecida a muitos anos pelos brasileiros.  

As linhas de credito para agricultura orgânica, familiar e projetos sociais, nos 

países estudados, são cada vez mais baseadas no chamado micro-crédito e nos 

fundos sociais organizados por ONG’s tanto através de doações quanto de 

captação normal de recursos remunerados, esta feita por Organizações 

Bancarias, para tais financiamentos. 
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1.9. Pesquisa e Extensão 

No Brasil houve uma mudança interessante quando o Centro Nacional de 

Defensivos Agrícolas mudou seu nome, e também sua orientação, para o Centro 

Nacional de Defesa Vegetal, passando há alguns anos atrás a denominar-se 

Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto 

Ambiental. Com relação à pesquisa oficial, entendida como aquela feita pelo 

Estado, não encontrou-se relatos de Institutos que a fizessem com verbas 

governamentais diretas. Encontra-se financiamentos e verbas repassados pela 

comunidade européia através do Parlamento Europeu, para Universidades e 

centros de pesquisas e também para organizações não governamentais, para o 

desenvolvimento de tais atividades. Encontram-se também Organizações não 

Governamentais captando recursos de associados e repassando para esta 

atividade. Muitos dos credenciadores e certificadores e mesmo algumas 

organizações como Associações de produtores, cooperativas de produtores e 

empresas privadas que compram os produtos orgânicos prestam assistência 

técnica de forma privada, isto é cobrando por seus serviços. 

 

1.10. Perfis do Consumidor Final  

  

1.10.1. Perfil do consumidor na Alemanha 

  

Os principais fatores que motivam os alemães na compra de alimentos são: 

conveniência, saúde e prazer. Muitas vezes estes e outros fatores são 

contraditórios, segundo a FAO, 1999. A saúde não pode ser obtida pela 

conveniência, e, a demanda pela melhor qualidade, não é compatível com a 

demanda por preços baixos. De outro lado, na Alemanha, a valorização e a 
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curiosidade pelas comidas exóticas, são conflitantes com a redescoberta e o 

interesse pelos produtos colhidos localmente. 

A partir dos anos 90, segundo a FAO não se pode mais definir os estratos de 

consumidores apenas pelos critérios socio-econômicos do nível de renda. 

Costumava-se dizer que os consumidores de orgânicos tinham  educação acima 

da  média, pertenciam a famílias pequenas, não tendo necessariamente uma 

maior renda que a média(os estudantes são consumidores de produtos 

orgânicos). Segundo dados de uma das maiores empresas alemã de pesquisa 

com consumidores a GfK,  os alemães apresentam contradições aparentes em no 

consumo de alimentos: suas preferencias e ações podem variar não apenas 

somente a longo prazo, mas também no dia a dia. Não pareceria absurdo, por 

exemplo, para um consumidor, ter um café da manhã saudável com 

cereais(muesli) iogurte e frutas, um almoço fast-food e um jantar de comemoração 

com lagosta e champanhe. Em pesquisa de 1991 o Sinus Institut für 

Lebensweltforschung categorizou os consumidores de lojas de alimentos naturais 

de acordo com critérios e valores sócio-econômicos como : 44% eram 

profissionais liberais/técnicos(esse grupo responde por 10% da população) 27% 

de ambientes alternativos(2% da população), 14% vinham do ambiente 

hedonístico(12% da população), 6% vinham de um ambiente conservador(8% da 

população) e 9% vinham de outras formaçãoes(68% da população). De acordo 

com este Instituto, pelo menos 77% dos consumidores de que iam a lojas naturais 

provinham das classes média e alta. 

Outros estudos concluíram que o consumidor de alimentos orgânicos mais 

freqüentemente tem uma melhor educação mas não necessariamente uma renda 

maior. Os dados relativos a estratos de idade e tamanho da família são, em geral, 

contraditórios. A categorização do consumidor , cada vez mais complexa, requer 

uma mudança do paramento tradicional para uma série de categorias mais 

finamente sintonizadas com o assunto, tais como: disposição do consumidor, 

estado de espírito, desejos e experiências. 



  
 
 
 

 274

Num estudo de mercado realizado em 1996 por CMA (Agencia alemã para os 

Produtos Agrícolas) e pelo varejistas Rewe (um dos maiores da Alemanha), 74% 

dos consumidores orgânicos alegava que a saúde era a chave para a decisão de 

compra. As outras razões importantes eram : contribuição pessoal para o meio 

ambiente (51%), melhor valor  nutricional (29%) e sabor melhor (20%). Outro 

ponto interessante que a pesquisa revelou foi que 56%dos consumidores de 

produtos orgânicos estavam dispostos a pagar um sobre-preço de mais do que 

15% do normal; 33% se dispunham a  pagar sobre preço menor que 15% e 11% 

não queriam pagar nada além do preço. Uma pesquisa mais recente mostra um 

quadro diferente, segundo a FAO, mostrando que apenas 20% de todos os 

consumidores estão dispostos a pagar sobre-preço sobre os produtos orgânicos. 

1.7.2. Perfil do consumidor na França 

 

Segundo o ITC, 1999, os consumidores franceses são tradicionalmente 

preocupados com a saúde  e associam alimentos orgânicos a uma boa dieta e a  

um estilo de vida saudável. Porém ,pesquisas tem demonstrado, de acordo com o 

ITC,1999, que, diferentemente de outros povos europeus, os franceses tendem a 

procurar remédios para curar problemas de saúde, ao invés de tomar ações 

preventivas relativamente a dieta e estilo saudável de vida. Alem disso os 

consumidores tem muita dificuldade em distinguir entre os diferentes tipos de 

alimentos produzidos e vendidos. Dentre eles tem-se: 

• Produtos Orgânicos Certificados(o termo que se usa  para orgânicos é  Bio) 

• Produtos rotulados como produzidos diretamente do produtor 

independentemente de classificação. 

• Produtos adquiridos diretamente do produtor independentemente de 

classificação. 

• Produtos naturais(livres de aditivos) 
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• Produtos dietéticos e light 

• Produtos com a tarja vermelha de qualidade(label rouge) 

• Produtos com denominação de origem controlada ou registrada(AOC) 

• Alimentos para-farmaceuticos (suplementos alimentares) 

Percebe-se então que, apesar da transformação que os mercados sofrem e o 

aumento de interesse que ocorre com relação aos produtos orgânicos desde 

1990, ainda fica muito difícil de se estimar o nível real de penetração deste 

produtos entre os consumidores.  

Segundo uma pesquisa realizada por por Louis Harris para a Ecocert e Vivez 

Nature em fevereiro de 1998, 10 % dos entrevistados afirmou comprar alimentos 

orgânicos regularmente e 38 % ocasionalmente. 

Outra pesquisa realizada por Pole Qualité du Maine em colaboração com a 

INCRA-CRISALIDE, em 1995 detectou quatro tipos principais de consumidores de 

alimentos orgânicos, seguindo uma análise multi criterial de atitudes e 

comportamento. Estes eram:  

• Nostálgicos – um segmento conservador da população, preocupada 

primeiramente com o seu bem estar e em produzir algumas de suas 

necessidades em alimentos orgânicos. 

• Ideologistas – militantes revolucionários com visões altruísticas. 

• Consumidores conscientes com a saúde – uma nova geração de 

consumidores de alimentos orgânicos, que estão primeiramente 

preocupados com seus estados de saúde. 

• A turma da moda – novos consumidores de alimentos orgânicos, 

interessados em comprar apenas o que pode ser percebido como tendo a 

melhor qualidade, prestando muita atenção na aparência do produto e 

exibindo seu modo de vida para a outras pessoas. 
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Os dois primeiros segmentos de consumidores tem declinado consideravelmente 

e o maior crescimento tem vindo do terceiro e quarto grupos, que grosseiramente 

correspondem às categorias de consumidores habituais e ocasionais de alimentos 

orgânicos. As características principais destes dois grupos estão descritas abaixo: 

• Compradores Habituais – Principalmente intelectuais, gerentes e 

profissionais autônomos com renda maior que a média. Dão grande 

importância ao selo orgânico e aos rótulos tradicionais de organizações 

como Nature e Progrès, na busca pela garantia de qualidade organica. São 

fiéis aos canais de distribuição de alimentos orgânicos(compras diretas, 

mercados, Biocooperativas, outras cooperativas.) Preocupam-se com 

aspectos ambientais ou ecológicos da produção , compra e consumo de  

alimentos. O selo orgânico dá suporte à sua visão sócio-política de mundo. 

Estão preparados para aceitar preços diferenciados nos alimentos 

orgânicos de até 50% ou mais acima dos convencionais. 

• Compradores Ocasionais Novos – Pertencem principalmente aos grupos de 

renda médias e baixa. Estão preocupados mais com o produto e as suas 

características mensuráveis(sabor, frescor, qualidade, etc.). Querem 

alimentos seguros, livres de resíduos químicos e outros poluentes. Os 

temores recentes, como a encefalopatia espongiforme bovina, os nitratos 

na água , os resíduos da pesticidas, os altos índices de dioxina no leite e os 

alimentos geneticamente modificados tem acirrado estes temores. Dão 

preferência a alimento pré-empacotado, dão grande valor à marca ou rótulo 

do fornecedor que funciona como garantia para o alimento. Em geral não 

querem pagar mais do que 20% acima do preço do convencional. 

Segundo o Sindicato Europeu de Transformadores de produtos da Agricultura 

Biológica, as expectativas dos consumidores franceses e suas expectativas 

podem ser traduzidas no quadro abaixo: 

Expectativas do Consumidor sobre os alimentos Resposta requerida pelos produtores de alimentos 
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Bom para a saúde, status e forma física. Ausência de poluentes de origem agrícola ou industrial 
(pesticidas, nitratos, corantes, etc)Alimentos ricos em 
micronutrientes naturais. Abordagem equilibrada aos 
problemas de higiene alimentar e nutrição 

Gosto bom e prazer 
 

Produtos com menos água, amadurecendo mais 
lentamente e com sabor mais pronunciado. 

Autenticidade 
 

Procura de variedades mais rústicas e mais adequadas 
aos locais de plantio. Culturas mais saborosas que podem 
ser menos produtivas. Produtos genuinamente naturais 
sem os truques desnecessários na produção ou 
processamento( ex: adição de flavorizantes artificiais) 

Confiança e Garantia na Certificação 
 
 

Produtos definidos , regulados e certificados por uma 
agencia competente nacional ou européia. Confiança no 
varejista(comércio local, biocooperativas, supermercados 
etc.) Envolvimento de organizações profissionais. 

Preocupações Coletivas  
Meio Ambiente 
Ecologia 
Proteção do Planeta 
 

Cultivo sem fertilizantes tradicionais ou pesticidas. 
Uso exclusivo de fertilizantes naturais e em doses 
pequenas. Preservação do solo, lençol freático, fauna, 
flora, e ecossistemas. Preservação da zona rural. 

 
Preocupação Social 
Fatores Humanos 
Emprego/Desemprego 
Migração para a zona Rural 
 

Agricultura familiar. 
Abordagem individual e motivadora aos produtores. 
Diálogo entre os diversos participantes do sistema. 
Manutenção e reconstrução das estruturas rurais bem 
como manejo do solo e do espaço. 

Fonte: Syndicat européen des tranformateurs de produits de lágriculture biologique.(SETRAB). Les Produits 

de lágriculture biologique-1996-1997. 
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1.7.3. Perfil do consumidor  nos Estados Unidos 

 

Uma dos fatos mais importantes e que saltam aos olhos é um interpretação por 

vezes errônea do mercado americano para produtos orgânicos. Tem-se uma visão 

no Brasil, aparentemente distorcida pelo gigantismo e pelo incrível potencial 

econômico do consumidor americano, que a produção e o consumo destes 

produtos é generalizada. 

Na verdade trata-se de um engano pensar que a maioria dos consumidores 

americanos procuram, encontram, consomem e se dispõe a pagar mais por 

produtos orgânicos. Há várias categorias de consumidores conforme relatado por 

GIORDANO,2000 que compõem este perfil de consumidores:  

“O consumo de produtos ambientalmente amigáveis ou verdes não é uma moda 

passageira .Consumir produtos verdes e ambientalmente amigáveis é uma 

tendência de longo prazo, que reflete uma mudança permanente dos valores 

sociais. Estas mudanças deram-se principalmente da geração chamada de  baby-

boomers. Esta geração , que cresceu no pós-guerra americano foi responsável 

pela explosão do crescimento populacional. Foi como uma resposta às milhões de 

mortes causadas durante a segunda guerra mundial. Hoje estes cidadãos são 

formadores de opinião estando situados no topo da administração das empresas, 

como presidentes, diretores, e na vida pública, como chefes de estado, deputados 

e senadores. Pode-se dizer que este importante atributo ambiental já é, nos 

Estados Unidos e Europa, um verdadeiro desempatador na hora de se escolher 

um produto na prateleira. Os produtos verdes já representavam em meados dos 

anos 90 nos EUA cerca de 40% de todos os  produtos novos introduzidos nas 

áreas de saúde, beleza, artigos para animais de estimação, produtos domésticos e 

de lavanderia. 
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Na verdade este tipo de consumo representa uma mescla de orientação de 

compra com valores sociais. Dentre as características do consumidor ambiental 

observam-se as seguintes: 

• Buscam nos produtos de qualidade e baixo impacto ambiental 

• Não são propensos a comprar produtos derivados de espécies 

animais ou vegetais  em extinção. 

• Tem preferência por produtos com denominação de origem e 

selos verdes 

• Tem preferência por produtos biodegradáveis, não contendo 

aditivos químicos, corantes e branqueadores. 

• Não toleram o  excesso de embalagens,embalagens não 

biodegradáveis e não recicláveis. 

• Aceitam pagar preços mais altos por produtos ambientalmente  

mais seguros. 

Dentre as características do consumismo ambiental, comparando-se a década de 

40 com a década de 90, a Ottman Consulting  verificou as seguintes modificações: 

Características do Consumismo ambiental 1940 a 1990 e 1990 e depois 

De 1940  a 1990 1990 e depois 

Quantidade de Consumo(mais é melhor) Qualidade de Consumo(mais é menos) 

Curto Prazo Longo Prazo 

Eu Nós 

Economias Pessoais Valores Sócio-Políticos 

 Fonte: J. Ottman Consulting, Inc,1992 
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A estas caraterísticas devem ser acrescentadas outras, também identificadas pela 

mesma autora mais recentemente, Ottman(2000). Ela afirma que o marketing 

convencional não funcionará mais. Está por fora. O quente agora é o marketing 

verde. Explica que, para se atingir  com eficiência os cidadãos consumidores que 

possuem uma alta consciência ambiental, não se deve  utilizar os mesmos 

preceitos do pós segunda guerra mundial, que orientavam o marketing de 

consumo. Neste período o negócio era alta produção e alto consumo, conforme 

mostra o quadro anterior. Agora novos produtos e serviços são necessários. O 

marketing convencional envolve o desenvolvimento de produtos que satisfaçam as 

necessidades do consumidor a preços acessíveis, e a comunicação dos seus 

benefícios de uma forma pressionadora em relação ao consumidor. O marketing 

ambiental é mais complexo e serve basicamente a dois objetivos: O primeiro é 

desenvolver produtos que façam um balanço das necessidades do consumidor por 

qualidade, performance, acessibilidade de preços e conformidade com a 

compatibilidade ambiental, que quer dizer a capacidade de causar um mínimo de 

dano ao meio ambiente. O segundo é o de projetar uma imagem de alta qualidade 

,incluindo a sensibilidade ambiental, relativa tanto aos atributos do produto, quanto 

aos do produtor relativamente às suas conquistas ambientais. Assim, o novo 

paradigma do marketing ambiental pode ser:  

Novos Paradigmas do Marketing Ambiental nos EUA 

Elemento 
 

Marketing 
Convencional 

Marketing Ambiental 

Consumidores Consumidores com estilos de 

vida 

Seres humanos com vidas 

Produtos Produtos do “berço ao túmulo”. 

Produtos “tamanho único” 

Produtos do “berço ao berço” 

Serviços flexíveis 

Marketing e Comunicação Benefícios finais orientados 

para vendas 

Valores Educacionais 

Empresa Reativo Pró-ativo 
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Independentes 

Competitivos 

Departamentalizados 

Orientados para curto prazo 

Maximizadores de lucro 

Interdependentes 

Cooperativos 

Holísticos 

Orientados para o longo prazo 

 

Fonte : J. Ottman Consulting 2.000 

A tabela acima mostra a questão do chamado ciclo de vida do produto no qual se 

analisava o ciclo do mesmo desde os materiais que entram na sua composição 

até a sua disposição final(daí do “berço ao túmulo”), e hoje do “berço ao berço” 

colocando a idéia de reciclagem dos produtos e materiais que o compõem. 

Como se percebe as mudanças de paradigmas implicam em ações específicas 

para se tratar do marketing ambiental, e portanto , para que se possa vender mais 

alimentícios (ou outros) orgânicos. 

A melhor segmentação conhecida de atitudes ambientais dos consumidores, nos 

Estados Unidos,  foi feita pela Roper Organization para a S.C. Johnson & 

Son.1992. Infelizmente para o Brasil essas características  ainda são conhecidas. 

Há basicamente, segundo a pesquisa, três grupos:  

1) Os chamados ambientalistas ativos, composto de 20% de verdes verdadeiros e 

5 % de verdes do dinheiro.  

2)O Grupo de Liberdade de Ação composto por 31% de quase verdes. 

3) Os chamados ambientalistas não ativos composto de 9% de resmungões e de 

35 % de marrons básicos. 

Suas características são: 

Verdes verdadeiros. Cerca de  37 milhões de pessoas , fortes crenças 

ambientais vivenciadas. Casados,42 anos, mais ricos, filhos com menos de 13 

anos,6 em cada 10 são mulheres. Acreditam na ação pessoal dirigida às causas 

ambientais. 
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Verdes do dinheiro. Cerca de 9 milhões, apoiam o ambientalismo mais através 

de doações em dinheiro do que investindo seu tempo e ação para as causas 

ambientais. Os mais propensos a gastar pelo verde. Aceitam até 15% de 

diferencial nos preços. São mais jovens, 52% homens, ocupados demais para 

mudar estilos de vida mas fazem regularmente as contribuições em dinheiro. 

Quase-Verdes. Cerca de 1/3 dos americanos, querem mais leis ambientais, 

acham que pessoalmente não se pode fazer nada. Não desejam pagar mais por 

produtos verdes. Tem incerteza na escolha entre o meio ambiente e economia. 

São relativamente afluentes e bem-educados. 

Resmungões. São cerca de 17 milhões de pessoas, realizam poucas ações 

ambientais Acham que os outros consumidores ambientais também não estão 

cumprindo sua parte e que as empresas deveriam resolver os problemas. Acham 

que os produtos ambientais não funcionam tão bem quanto os regulares. Tem  

instrução e renda ligeiramente abaixo da média, são confusos e desinformados 

sobre questões ambientais. O problema é todo dos outros e um terceiro deveria 

resolve-los. 

Marrons Básicos. Constituem mais de 64 milhões de pessoas, são os menos 

envolvidos em ambientalismo. A metade deles é propenso e reciclar latas e 

garrafas. Apenas uma  fração deles lêem rótulos dos produtos para buscar 

informações ambientais. O gênero da  maioria é  masculino, habita a região 

sudeste dos EUA, tem perfil operário e tem inferioridade econômica em relação 

aos demais. Acham que não há muito que um indivíduo possa  fazer para causar 

uma diferença. 

A título de contribuição a este assunto o autor deste artigo em viagem realizada 

aos Estados Unidos em Novenbro de 2001, Realizou uma pesquisa limitada de 

sensibilidade com 20 pessoas, que poderiam ser enquadradas na categoria de 

quase–verdes. Praticamente todos tinham um titulo de mestre e se enquadravam 

na categoria de classe média-média. Profissionalmente eram engenheiros(as), 
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professores universitários, professores de colégio, diretores, ligados mais às 

ciências humanas. Moravam em Columbia , capital do Estado da Carolina do Sul, 

e na Florida, em Orlando e Miami . Quando perguntados se  conheciam alimentos 

orgânicos a resposta quase unânime foi não. Alguns perguntaram se eram 

aqueles produtos que custavam muito mais caro que os convencionais. Todos 

eles não demonstraram nenhum entusiasmo em pagar mais caro por este tipo de 

produtos pondo em dúvida e denominação de origem e a selagem. Poucos 

associaram os produtos orgânicos com produtos sem pesticidas e fertilizantes 

químicos. 

Em visita a supermercados que possuem rede nacional: PUBLIX, WALL-MART, 

KING’S, o autor não constatou gôndolas refrigeradas para produtos orgânicos e 

nem encontrou outros produtos orgânicos como: cereais , massas, farinhas, 

biscoitos, carnes, ovos, leite, laticínios embutidos e outros. 

 

 

 

1.11.  Discussão e Conclusões  

A primeira característica que torna os sistemas de regulação para produtos e 

alimentos orgânicos dos Estados Unidos, União Européia, Argentina e Japão 

semelhantes, é a presença do Estado como centralizador das  ações de 

implementação das leis que regem os produtos em estudo. 

Todas as leis de todos os países pesquisados prevêem a restrição ao uso dos 

chamados produtos químicos de síntese na condução de todas as atividades da 

produção orgânica. Há exceções, com relação a determinados produtos 

considerados naturais, os quais podem, com restrições e não livremente, serem 

utilizados para problemas específicos da condução das lavouras. 



  
 
 
 

O processo de regulamentação dos produtos orgânicos iniciam-se com a 

promulgação de uma lei e , eventualmente com um código que regulamente a 

aplicação desta lei. Em geral ela versa sobre a definição do que é produto agrícola 

orgânico, as restrições de uso de insumos químicos, enfatizam a necessidade da 

preservação de recursos naturais e as práticas sustentáveis para manter esses 

recursos ao longo do tempo. Determina, também, quais são as instâncias de 

poder para credenciar entidades certificadoras ( em geral órgãos do Estado 

ligados à produção rural), as necessidades de registro e cadastro, as 

determinações de monitoramento e controle e periodicidade destes atos, junto a  

estes credenciados, obrigações formulários custas e etc.  

Outro fator que deve ser destacado é a atuação do IFOAM, como instância 

Internacional, detentora de uma imagem e respectiva reputação, muito boas junto 

aos fóruns internacionais de regulamentação de produtos orgânicos. 

 

 

 

 

 

Abaixo vê-se um esquema simplificado de atores que participam do 

processo de regulação dos produtos orgânicos, antecedendo a cadeia 

produtiva propriamente dita. 
Esquema Simplificado do caminho para  regulação dos Orgânicos 
internacionalmente 

Crescimento da 
Produção. Novos 

Mercados 
2 

p

Lei de Produtos 
Orgânicos + 

Decreto ou código 
de regulamentação

3 
 

 

Grupos privados 
locais iniciam a 

roduzem com base 
na confiança 
 284

 1 



  
 
 
 

 285

 

               

 

 

 

 

 

Fonte: Proposto por Giordano e Farina, 2001. 
Passo 1 : O início das atividades se dá com a atuação de grupos privados que 

iniciam a produção de orgânicos, sustentados por consumidores que confiam 

neles, independentemente de certificação. A confiança está baseada na 

comunhão de idéias e na filosofia dos orgânicos. 

Passo 2 : Com o crescimento da produção, crescem os negócios e as 

oportunidades de se atingir novos mercados( nacionais e internacionais). As 

garantias para os consumidores tornam-se vitais. 

 Passo 3 : Da necessidade do passo anterior surge a lei de produtos orgânicos  

dá origem a uma série de ações inclusive o conjunto de normas que regularão a 

questão. 

Passo 4 : Na lei ou no código já foram estabelecidas as responsabilidades do 

órgão oficial Estatal responsável pela regulação. Este órgão normalmente emite as 

notas técnicas que balizarão toda a produção, processamento e manejo dos 

produtos e alimentos orgânicos. 

Passo 5 : As entidades certificadoras credenciadas elaboram as visitas técnicas 

para credenciamento de produtores/comercializadores, sendo responsáveis pela 

manutenção periódica e auditorias. 

Órgão Estatal 
Credenciador, 
Fiscalizador 
Responsável 

4

Entidades 
Certificadoras 
Credenciadas

5 

Cadeia 
produtiva 

dos 
Produtos e 
Alimentos 
Orgânicos 

6
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Passo 6 : A partir da garantia dada pelo selo orgânico os produtores, 

manejadores, comercializadores introduzem os produtos orgânicos na cadeia que 

vai desde os insumos utilizados até o  consumidor. 

 

No Brasil, o passo 4  mostrado no esquema, está regulamentado, porém caminha 

a passos muito curtos e carece de verbas para sua atividade plena. Na verdade 

está ocorrendo uma demora nesta etapa que já se realizou em outros países, 

comprovando uma nítida situação institucional fraca, ao nível da nação brasileira. 

Os órgãos responsáveis por regularem as políticas nacionais, após a abertura 

econômica dos anos 90 , perderam seus horizontes de atuação e deixaram  um 

vazio institucional. Este vazio, foi rapidamente ocupado por Instituições de direito 

privado (com ou sem fins lucrativos), alguns deles, ligados ao principal órgão 

internacional IFOAM. Ocorre que outras instituições não estão ligadas ao IFOAM e 

nem são credenciadas por ela, mas rotulam seus produtos como sendo orgânicos. 

Isso pode enfraquecer ainda mais os conceitos de produtos orgânicos e nublar a 

visão do consumidor brasileiro, já tão confuso com tantas indefinições e falta de 

clareza nas mensagens que lhe são passadas pela produção. A única peça de 

diferenciação então passa a ser o preço. Ocorre que, caso o consumidor 

desconfie que não há uma coesão de conceitos e definições e que qualquer rótulo 

ou certificado não expresse claramente os princípios e regras dos produtos e 

alimentos orgânicos, apresentam-se altos riscos de descrédito deste consumidor 

com relação a estes produtos. Os custos da recuperação desta confiança podem 

ser muito grandes. 
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• Praticamente todos os países pesquisados como, Comunidade Européia, 

Estados Unidos, Japão e Argentina, possuem uma entidade do estado que 

funciona como credenciadora dos organismos certificadores, impondo 

através dos critérios ISO 65,  a sistemática de certificação, os padrões 

exigidos e a fiscalização periódica destes organismos.  

• Na União Européia , percebe-se que, a título de manutenção da população 

rural no campo, a manutenção do espaço e da paisagem rural, a 

conservação do meio ambiente e dos costumes tradicionais rurais, as 

autoridades apostam na agricultura orgânica como forma de valorizar os 

usos e costumes locais, aumentar a renda das populações rurais e oferecer 

mais e mais produtos locais aos consumidores. Este processo, porém será 

de médio e longo prazos. Há estimativas , na Alemanha, de se atingir uma 

parcela de produção agrícola orgânica nos próximos 10 anos. 

• Apesar de representarem um mercado significativo, crescente e poderoso 

(tanto no número de consumidores quanto no valor movimentado), 

principalmente nos Estados Unidos, Comunidade Européia e Japão, os 

produtos alimentícios oriundos da produção orgânica ainda podem ser 

considerados nicho de mercado, nesses países. 

• A percepção dos consumidores em relação às razões pelas quais devem 

consumir alimentos orgânicos são as mais variadas. Variam desde a 

consciente preocupação com o meio ambiente e com a saúde de forma 

militante, passam pela preocupação geral com a ecologia do  planeta de 

forma não militante, passam pela desconfiança de que produtos tóxicos 

possam contaminar os alimentose pportanto fazer mal a longo prazo, 

passam pelo consumo por status e  moda atual. 

• A oferta de produtos orgânicos, principalmente nos Estados Unidos, que 

possuem como características marcantes os canais de distribuição 
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fortemente concentrados em cadeias nacionais (ou regionais) de 

supermercados muito grandes e estruturadas, ainda não é generalizada. 

Em muitos lugares de porte grande como capitais de estado e locais 

turísticos de grande afluência de público, não se vê menção de produtos 

orgânicos. 

• Uma das contradições encontradas quando do estudo nos estados Unidos 

é a seguinte: A população geral americana come cada vez mais em locais 

de conveniência, onde encontram a comida pronta. Esta população não 

quer cozinhar, descascar, lavar, preparar, enfim não quer perder tempo 

com alimentos. Isto é válido para as três refeições. Constata-se sempre 

grande afluência de público nos horários das três refeições nas 

lanchonetes, fast-foods, break-fast houses, diners etc. O autor tendo 

percorrido mais de 3500 km nos EUA, tendo feito todas as suas refeições 

em restaurantes de todos os tipos,  não encontrou, uma única vez, qualquer 

tipo de oferta de alimento orgânico nestes estabelecimentos. Isto não 

significa que o consumo não seja crescente, tenha grande potencial de 

mercado e tenha chances de se alastrar. Porém o autor acredita que os 

limites deste crescimento estão intimamente ligados ao avanço deste 

mercado de alimentos orgânicos para o segmento de comida pronta e 

industrializada. Para que isto possa ocorrer, será necessário que os 

produtos orgânicos tenham preços competitivos em relação aos 

convencionais. A indústria de alimentos somente recorrerá à utilização 

destes produtos: se os consumidores assim o exigirem, se houverem 

condições de produzi-los ao mesmo custo que os convencionais, se o fluxo 

de abastecimento destes produtos for constante e nunca faltar nas linhas 

de produção industriais. Caso estas condições mínimas não ocorram, não 

haverá estímulos e nem justificativas para que a indústria recorra a este tipo 

de matéria prima. 
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• A outra contradição que se encontra na leitura das pesquisas e perfil dos 

consumidores é com relação aos preços. Os consumidores de alimentos 

orgânicos tem, de modo geral, melhor formação cultural, mais informações 

e mais renda que os não consumidores. Ocorre que mesmo nestes 

segmentos, estes consumidores , cada vez mais, estão menos dispostos a 

pagar mais pelo alimento orgânico. Caso a oferta aumente tremendamente, 

pode-se esperar rebaixamentos de preços. A questão está nos limites 

destes preços, pois, sabidamente menos produtivos nos primeiros três ou 

quatro  anos de cultivo, a conversão para esta tecnologia terá que ser 

sustentada. Não foram encontradas linhas especiais de crédito para este 

fim nem na Comunidade Européia e nem nos Estados Unidos. 

• Os países consumidores de orgânicos tem organismos certificadores 

privados, com fins lucrativos, independentemente dos estados federados ou 

ONG’s sem fins lucrativos, realizarem as mesmas tarefas. 

• Ainda há muitas dúvidas e desconfiança dos consumidores, apesar das 

taxas cada vez mais altas de crescimento destes consumidores, com 

relação à autenticidade, garantias e benefícios dos produtos orgânicos. 

• Ainda há muita restrição dos consumidores, tanto nos Estados Unidos 

quanto na Comunidade Européia em pagar preços mais altos para os 

produtos orgânicos do que para os convencionais. As pesquisas mostram 

que ano a ano a predisposição a pagar preços mais altos vem caindo, 

mostrando que o consumidor esta mudando sua postura. 

• É um mito considerar-se no Brasil, que haverá espaço, para sempre, no 

mercado para tudo que se produz de forma orgânica. Além de formato 

físico igual ou muito semelhante ao produto convencional (o mercado não 

aceita mais produtos feios) exige-se qualidade quanto à durabilidade e 

outras características de formato, que não são fortes para esses alimentos, 

principalmente as hortaliças. 



  
 
 
 

 290



  
 
 
 

 291

Bibliografia 
 
FAO/WHO Joint Food Standards Programme – Codex Alimentarius Comission. Guide 
lines for the Production, processing, labelling and Marketing of Organically Produced 
Foods.  CAC/GL 32-1999. 46 p 
 
FAO -  in: Food Safety and Quality as Affected by Organic Farming. The Status of 
Organic Agriculture in Europe. Twenty Second FAO Regional Conference for Europe 
Porto, Portugal, 24-28 July 2000. Disponível na Internet: [http://www.fao.org] 
 
GIORDANO,S.R. Competitividade Regional e Globalização. Tese de 
Doutoramento apresentada ao Departamento de Geografia da faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Doutor em Ciência, USP,1999. 
 
GIORDANO, S.R. Agricultura Sustentável: Novos Desafios para o Agribusiness 
Revista de Administração USP-RAUSP. 2º sem.1995 2(4):pp 77-82. 
 
GIORDANO, S.R. Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente na Virada do   
Século. Revista Economia e Empresa-Universidade Mackenzie-1995 2(2): pp 49-
55 . 
 
GREIDER, W. One World Ready or Not. New York, Simon and Schuster, 1997. 



  
 
 
 

 292

 
International Trade Center UNCTAD/WTO Organic Food and Beverages:world supply 
and major European markets. Geneva, ITC,1999, xiv 272 p. 
 
Ministry of Agriculture , Forestry and Fisheries -Japanese Agricultural Standard of 
Organic Agricultural Products. Notification no. 59 Jan. 2000 pp.1-9. Disponível na 
Internet: 
[http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm] 
 
Ministry of Agriculture , Forestry and Fisheries -Japanese Agricultural Standard of 
Organic Agricultural Products Processed Foods  Notification no. 60 Jan. 2000 pp.1-7. 
Disponível na Internet: 
[http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm] 
 
Ministry of Agriculture , Forestry and Fisheries-Technical Criteria of certification of 
Manufacturer Concerning the Organic Agricultural Product Processed Foods  
Notification no. 818 Jun. 2000 pp.1-7 Disponível na Internet: 
[http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm] 
 
Ministry of Agriculture , Forestry and Fisheries -Registration Criteria to Obtain the 
Registration of a Registered Certification organization or a Registered Foreign 
certification Organization Concerning naturally grown chickens (jidoriniku)The 
organic natural products and the organic agricultural product processed food.  
Notification no. 806 Jun. 2000 pp.1-3 Disponível na Internet: 
[http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm] 
 
Organic Farming. Guide to Community Rules. Publication of the European Commission 
Directorate-General for Agriculture. Belgium , 2.000. 32 p. 
 [Disponível na Internet 
[http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/brochure/abio_en.pdf] 
 
OTTMAN, J. A. Marketing Verde-Desafios e oportunidades para a Nova Era do 
Marketing. São Paulo, Makron Books, 1994. 
 
OTTMAN, J. A. Green Marketing: Opportunity for Innovation.NTC Business 
Book,2000. 



  
 
 
 

 293

 
USDA - National Organic Program – NOP - Final Rule . Disponível na Internet : 
[http://www.ams.usda.gov/nop/nop2000/nop2/finalrulepages/finalrulemap.htm] 
 
Secretaria de Agricultura Ganaderia Pesca y Alimentos-Ley 25.127 
PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA y ORGANICA 
[Disponível na Internet [ http://siiap.sagyp.mecon.ar/] 
 
Secretaria de Agricultura Ganaderia Pesca y Alimentos PRODUCCION ECOLOGICA, 
BIOLOGICA y ORGANICA  Decreto 97/2001 [Disponível na Internet [ 
http://siiap.sagyp.mecon.ar/] 
 
Secretaria de Agricultura Ganaderia Pesca y Alimentos PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION ORGANICA     Decreto 206/2001 [Disponível na Internet [ 
http://siiap.sagyp.mecon.ar/] 
 
Syndicat européen des transformateurs de produits de l’ágriculture 
biologique.(SETRAB). Les Produits de l’ágriculture biologique-1996-1997. 
 
TRIODOS .New finance initiative for organic farming. 1997.Disponível na 
internet [http://www.triodos.co.uk/orgpress.htm] 
 
VEIGA,J.E.S. Consagração da Agricultura Biológica, in O Estado de São 
Paulo,13/03/1999 
 
 
 
 
 
 


