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Produção orgânica é boa 
alternativa para geração de 
emprego e renda no campo
No Brasil, crescimento do setor é o dobro do que ocorre na Europa. São cultivadas 
300 mil toneladas de alimentos orgânicos anualmente no país, 90% 
do total por agricultores familiares, que têm hoje mais qualidade de vida

A agricultura orgânica vem se 
mostrando uma boa alterna-
tiva para geração de emprego 
e renda no campo. Milhares 

de famílias que antes passavam difi cul-
dades têm hoje mais qualidade de vida 
trabalhando em um setor que cresce, no 
Brasil, cerca de 30% ao ano – o dobro 
do que ocorre na Europa – e movimenta 

agricultura orgânica do Sebrae. “O culti-
vo orgânico leva em conta a preservação 
ambiental e o uso de práticas de manejo 
em vez de elementos estranhos ao meio 
rural, como os agrotóxicos e outros de-
fensivos químicos. E possibilita melhoria 
da condição de vida no campo, fazendo 
com que as famílias tenham mais renda 
e se alimentem melhor”, destaca.

A qualidade e as características do produto garantem uma rentabilidade 30% maior que a do alimento tradicional

no mesmo período R$ 120 milhões. São 
produzidas anualmente 300 mil tonela-
das de orgânicos no país, 90% do total 
por agricultores familiares.

“A agricultura orgânica, além de 
produzir alimentos seguros e saudáveis, 
é muito importante do ponto de vista 
socioambiental”, afi rma Maria Maurício, 
coordenadora nacional dos projetos de 
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As boas possibilidades criadas pelo 
mercado de alimentos orgânicos in-
centivaram o Sebrae a criar, em 2005, 
uma carteira exclusiva para o tema. 
Até o momento, mais de 30 projetos 
de produção orgânica foram apoiados 
pela instituição em 17 estados e no 
Distrito Federal. Os principais produ-
tos foram hortaliças, frutas, café, fl o-
res, cachaça e mel. “É uma área consi-
derada muito importante pelo Sebrae. 
O mercado está aquecido tanto para 
consumo interno como para exporta-
ção. A qualidade e as características 
do produto garantem uma rentabilida-
de 30% maior que a do alimento tradi-
cional”, observa Maria.

Hoje, o Sebrae trabalha com 2,7 
mil famílias de agricultores orgânicos 
e apóia outras 4,5 mil famílias que 
utilizam a tecnologia social Produção 
Agroecológica Integrada e Sustentável 

(Pais), implantada pelo 
Sebrae em parceria com 
a Fundação Banco do 
Brasil (FBB) e o Minis-
tério da Integração Na-
cional. O apoio é feito 
de forma coletiva, por 
meio de associações, 
cooperativas, redes, con -
sór cios e outras formas 
associativas. “O objeti-
vo é ajudar no aprimo-
ramento do trabalho, na 
busca por novos pro-
dutos, ou seja, que o 
produtor esteja sempre 
inovando”, destaca.

O Sebrae atua por 
meio de cursos de capa-
citação e consultorias, 
que englobam diferentes 
áreas, como tecnologia, padro nização de 
embalagens, produção e manejo, acesso 
a mercado, associativismo, elaboração 
de projetos, gestão fi nanceira e acesso 
ao crédito, entre outros. A instituição 
também incentiva a participação dos 
produtores em feiras e organiza missões 
técnicas necessárias ao desenvolvimen-
to dos negócios.

Cerca de 70% da produção brasi-
leira de orgânicos é exportada, e os 
compradores estrangeiros aumentam 
seguidamente as exigências. Hoje, a 
certifi cação de produtor orgânico con-
cedida por empresas legalmente cre-
denciadas é essencial para quem quer 
ter sucesso no mercado internacional. 
Já existem no país cerca de 15 mil pro-
priedades certifi cadas e em processo 
de transição, 70% delas pertencentes 
a agricultores familiares. 

Além da capacitação para que os 
produtores possam se adequar às exi-
gências do processo de certifi cação, o 
Sebrae também auxilia com o Bônus 
Certifi cação, que cobre 50% dos custos 
com a empresa certifi cadora durante o 
processo inicial e nos três primeiros 
anos. “As empresas que conseguem o 
certifi cado passam a ter um diferencial 
enorme de mercado, pois ganham um 
bem muito importante, que é a con-
fi ança do consumidor”, destaca Maria. 

Para aumentar ainda mais o mer-
cado para os pequenos produtores or-
gânicos, o Sebrae  iniciou um trabalho 
com o objetivo de agregar valor. A idéia 
é apoiar projetos de processamento de 
produtos. Em parceria com a Embrapa, 
estão sendo realizadas diversas capa-
citações. “O produto orgânico proces-
sado tem ainda mais rentabilidade e é 
importante incentivar essa ativida de”, 
afi rma.

Agricultura orgânica 
e a saúde do meio 
ambiente

Agricultura orgânica é um 
sistema de produção que tem 
por objetivo preservar a saúde 
do meio ambiente, a biodiversi-
dade, os ciclos e as atividades 
biológicas do solo por meio do 
uso de práticas de manejo em 
vez de elementos estranhos ao 
meio rural. A produção exclui o 
uso de fertilizantes sintéticos 
de alta solubilidade, agrotóxi-
cos, reguladores de crescimento 
e aditivos sintéticos para a ali-
mentação animal.

“A agricultura 
orgânica, além de 
produzir alimentos 

seguros e saudáveis, 
é muito importante 
do ponto de vista 
socioambiental”

Maria Maurício
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O cultivo orgânico leva em conta a preservação ambiental 
e o uso de práticas de manejo em vez de elementos 
estranhos ao meio rural, como agrotóxicos
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 30-31, abr. 2008.




