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O que são produtos 

orgânicos



 Os princípios agroecológicos contemplam o uso responsável 

do solo, da água, do ar e demais recursos naturais. 

 Solos são considerados organismos vivos: o manejo agrícola 

protege os solos e evita a erosão.

 Uso responsável dos recursos naturais contribuem para o 

desenvolvimento sustentável. 

 Valorização da diversidade das espécies nativas. 

Diversificação  e integração da produção das espécies 

vegetais e animais com o objetivo de criar ecossistemas 

mais equilibrados.

 Não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco 

a saúde humana e o meio ambiente. 

 Não são utilizados fertilizantes sintéticos solúveis, agrotóxicos 

nem transgênicos.

 Respeito às relações sociais e culturais. Inclusão social de um 

grande número de produtores.

 Melhor remuneração dos agricultores que investem na 

produção de alimentos.  

 Viabilidade de produzir alimentos para consumo próprio e 

gerar excedentes que garantam a renda dos agricultores.

Fonte: Mapa, sites: Prefira Orgânicos, OrganicsNet



Mercado mundial



Fonte: PromPeru



Continua o crescimento

Item 2009

hectares 37.2 milhões (+6.2%) 

hectares extractivismo 41.9 milhões

Australia 12 milhões ha

produtores 1.8 milhões (+6.2%)

vendas mundiais 2010 US$55 bilhões (+5%)

vendas 2010 - EU US$28 bilhões (+8%)

incremento dos solos 

cultivados 
12% - 2007/09

Fonte: Ifoam, FIbl



Fonte: https://www.msu.edu/~howardp./organicindustry.html



Argentina: produtos orgânicos de 

origem vegetal certificados. 

ano 2009 (kg)

Produtos

Destino

TotalUnião

Européia

Estados

Unidos
Suíça Japão Outros

Total exportações 73.732.508 26.565.173 4.252.652 1.639.451 17.539.267 123.729.051

Cereais 3.516.085 958.770 2.781.220 222.000 5.180.348 12.658.423

Oleaginosas 6.749.615 3.526.308 119.770 466.440 1.548.260 12.410.393

Frutas 29.295.868 8.258.273 8.053.577 45.607.719

Hortaliças e Legumes 12.254.130 435.031 45.000 73.650 12.807.811

Produtos Industrializados 21.913.726 13.365.191 1.351.077 906.011 2.679.200 40.215.205

Total Aromáticas 3.073 14.600 4.231 21.904

Total Outros 11 7.000 585 7.596

Fonte: Senasa, Argentina. http://www.mapo.org.ar/category/estadisticas-oficiales/. Dados certificadoras 2009. Adaptação 

SNA/OrganicsNet

http://www.mapo.org.ar/category/estadisticas-oficiales/
http://www.mapo.org.ar/category/estadisticas-oficiales/
http://www.mapo.org.ar/category/estadisticas-oficiales/


Peru: exportações de 

orgânicos



Orgânicos no Brasil



Censo 2006

Valores

Total de estabelecimentos 

agropecuários 
5,175,489

Estabelecimentos orgânicos 1.8% 

Lavoura ou pecuária 

(sem extrativismo)
4,4 milhões hectares 

Certificados 517 mil hectares, 10,5%, 

Menos de 10 ha 43%

Estabelecimentos orgânicos 

(declaração)
90.498

Estabelecimentos certificados 10,5%

Valor da produção orgânica R$1,2 bilhão

Fonte: IBGE

Produtor de Orgânicos - Área total (ha)

4%
22%

31%

35%

8%
Produtor sem área

Maior de 0 a menos de 2

de 2 a menos de 10

de 10 a menos de 100

de 100 a mais



Valores

Produtores cadastrados -MAPA -

(06/11)
9,7 mil 

Certificadoras cadastradas-

MAPA - (07/11)

5 auditoria

3 SPG (participativas)

Estimativo

Vendas 2011 (BrasilBio)

Vendas 2010 (Pão de Açúcar)

R$ 700 milhões 

R$75 milhões

Exportação : de agosto/2006 a 

janeiro/2010  (Mdic)

Organics Brasil (2010)

US$ 32,9 milhões

US$108,2 milhões

Fonte: MAPA, MDIC, Organics Brasil



Por que orgânicos?

 Atendem anseios dos consumidores do século XXI relativos à 

saúde e ao meio ambiente. 

 Segurança climática, alimentar, preservação dos recursos 

naturais são temas que vieram para ficar.

 Complementam a construção das economias “bio” “verdes”, 

sustentáveis.

 Reconhecimento dos sistemas orgânicos de produção:

legislação e certificação implantada. 

 Produtores: agricultores familiares e pequenos agricultores.

 Oferecer ao homem no campo subsistência sustentável frente 

à miséria humana.

 Produção de ingredientes com valor agregado, como 

cosméticos, fármacos, temperos, super-frutas, anti-oxidantes.

 Fortalecimento das pequenas empresas e agroindústrias.

 Possibilidade do produtor obter melhores retornos econômicos. 

 Mercado em crescimento: maior conscientização da 

responsabilidade social e ambiental.

Brasil pode 

oferecer ao 

mundo um 

novo patamar 

da produção 

orgânica.



Enormes desafios
 Devem ser encontradas  soluções para evitar quebras na cadeia 

de produção:

o Falta autorização para utilização de diversos insumos 

orgânicos.

o Faltam incluir substâncias na lista positiva.

 Falta estratégia, união e representatividade política do setor.

 Produtores são o elo mais fraco da cadeia de orgânicos, enquanto 

a cadeia do agronegócios está cada vez mais consolidada e 

concentrada, isto é, em termos de

varejo, sementes, insumos, etc.

 Produção orgânica é sazonal e pouco diversificada.

 Cadeia de fornecimento esta sendo construída, faltam 

fornecedores e fornecedores confiáveis. 

 Incremento da produção e produtividade.

 Falta pesquisa focada em orgânicos e técnicos especializados que 

apóiem os produtores.

 Falta planejamento da produção para atender à demanda atual e 

futura.  

Num mercado 

demandante, 

como 

incrementar a 

oferta?



OrganicsNet, rede de 

acesso ao mercado



 Canal de comunicação, de acesso ao mercado e à informação.

 Valorização dos produtores e suas marcas.

 Mecanismo de comunicação com consumidores e o mercado.

 Foco: pequenos e médios produtores.

 “Comunidades/grupos virtuais”.

 Rede de consultores e parceiros.

 Facilitar interação entre os pequenos produtores e o mercado.

 Maior visibilidade no mercado do produtor e dos produtos.

 Oportunidades de negócios.

 Interação e troca de experiências.

 Acesso exclusivo a artigos técnicos e pesquisas.

 Divulgação.

OrganicsNet, Projeto da SNA apoiado:

Objetivo





Projeto ajudou a fechar novos negócios

sim

58%

não

42%

Resultados OrganicsNet

Fonte: avaliação do projeto pelo BID/FUMIN

Aumento das receitas em função do projeto

não

37%

sim

63%

Via Pax Bio, agroindústria, (SC)

Faturamento: 

• Aumentou 30 x (2009)

• 10%  atribuído ao OrganicsNet

Coopernatural, cooperativa de agricultores familiares (26 famílias) (RS)

Faturamento : 

• Aumentou 5 x  (de R$120.000/ano para R$600.00/ano)

Pontos de distribuição RJ: 

• Passou de 2 lojas para 60 lojas

• Uma grande rede de supermercados



Por que investir em 

orgânicos?

Oportunidades e 

desafios



CI Orgânicos
Contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva de alimentos e 

produtos orgânicos por meio da integração e difusão de informação e 

conhecimentos.

Identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação das 

informações estratégicas viabilizando uso no processo decisório.

 Incrementar a qualidade, a produtividade e a competitividade dos 

produtores e demais integrantes dos sistemas orgânicos de produção.

Construindo parcerias, redes de relacionamentos, (setor público e 

privado) da cadeia de orgânicos.

Realizar estudos  e pesquisas.

Promover capacitação: presencial, a distância.

Promover ações de marketing.

Projeto de 

âmbito 

nacional



Sustentabilidade 
do projeto.

Contatos, parcerias, rede 
relacionamentos, 

capacitações, material  
educacional. 

Estúdios, 
pesquisas, análise.

Bancos de dados.

CI Orgânicos

Coletar, analisar e dispor informações criando 

massa crítica de conhecimentos para atender 

aos participantes da cadeia de orgânicos.

Obtenção e gestão de 

informações úteis à cadeia 

dos orgânicos que 

contribuam para maior 

conhecimento, incremento 

da produtividade e 

competitividade.

Agregar valor 

aos atores da 

cadeia



Rio +20, Copa 2014, Olimpíadas 2016

Oferecer: alimentos Premium, exclusivos.

Comida local, identificação geográfica, IG.

Comida “verdadeira”, não industrializada.

Alimentação orgânica

Imperativo: planejamento da produção orgânica para atender à 

demanda dos eventos futuros.

Imperativo: transparência nas informações e colocadas na rotulagem 

dos produtos.

Rastreabilidade = transparência, confiança.

Construções de cadeias de fornecimento.
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