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Alimentos de origem 

orgânica ganham cada 
vez mais espaço no 

mercado mundial, mas 
a produção no Brasil 

ainda enfrenta desafios 

Ricardo Barbosa 

Brasi l é o país com o tercei

ro maior número de certif i

cação de produtos orgânicos 

do planeta. De acordo com dados da 

Federação Internacional de Agr i cu l 

tura Orgânica ( IFOAM) , a nossa área 

voltada para a implantação desse sis

tema natural de produção (orgânicos) 

é de 1,77 milhão de hectares. Somos 

o segundo país do mundo que detém 

a maior área extrativista, com 6,08 

milhões de hectares. 

É fato que a agr icultura orgâ

nica tem sido um nicho de mercado 

cada vez mais cobiçado, pr incipal

mente pela agroindústria, já que o 

valor agregado sobre esses produtos é 

infinitamente superior ao dos al imen

tos convencionais, ou seja, aqueles 

que ut i l izam agroquímicos. Presen

tes de uma forma mais constante nas 

prateleiras de supermercados e feiras 

de todo o país, esse tipo de produto 

está hoje diretamente associado a um 

alimento saudável, o que aumentou e 

muito a sua procura nos últimos anos. 

Com relação ao mercado, não 

é só o consumidor que está lucrando 



agroquímicos 
com os orgânicos, mas também pro

dutores e empresários. Só no ano pas

sado, as empresas que trabalham com 

esse tipo de produto movimentaram 

US$ 34 milhões em negócios, sendo 

que em 2010, a expectativa é que esse 

número seja superado, tamanho é o 

crescimento da demanda brasi leira. 

Em relação ao consumo de países de

senvolvidos, por exemplo, ainda somos 

pequenos, mas o Brasi l trabalha para 

atender os mercados mais exigentes. 

0 Ministério do Desenvolvimen

to Agrár io promoveu no início de fe

vereiro, em Nuremberg, Alemanha, 

uma série de seminários promovendo 

o sistema produtivo nacional. Dentre 

os temas, foram mostradas ao empre

sariado alemão, as potencialidades e 

as qualidades dos produtos orgânicos 

brasileiros. 

Resistência - Porém, o merca

do brasileiro ainda não cresce a pas

sos largos, porque sofre com muitas 

resistências por parte dos consumi

dores, principalmente com relação 

aos elevados preços dos produtos, que 

em alguns lugares chegam a custar 

duas vezes mais do que um alimento 

convencional. De acordo com Sérgio 

Lobo Chaib, especialista da Agroes-

sência Ecológica, empresa que traba

lha na comercial ização de produtos 

uti l izados na agricultura orgânica, a 

diferença de preço nos últimos tempos 

tem diminuído gradativamente e isso, 
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segundo ele, é uma tendência desse 

novo mercado. 

"A banana orgânica certif icada 

é quase o mesmo preço de uma con

vencional", expl ica. 

Segundo ele, essa tendência deve 

se equil ibrar conforme o mercado for 

se organizando. Chaib complementa 

que a indústria de produtos orgânicos 

processados é a que mais vem cres

cendo no agronegócio. Ele af irma que 

investir em todo processo produtivo no 

setor de orgânicos é a melhor escolha, 

já que em apenas um ano, esse campo 

no Brasil chegou a crescer 100%. 
Certificado orgânico - De 

acordo com o Ministério da Agr i 

cultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA ) , todos os produtos devem 

estar em acordo com o Sistema Bra

sileiro de Aval iação da Conformidade 

Orgânica. A certificação pode ser rea

l izada por base de auditoria, por meio 

de certif icadoras públicas e privadas 

credenciadas, que devem ter em seus 

formulários as exigências técnicas de 

cultivo de orgânicos no Bras i l . 

Outro sistema de certificação são 

os participativos. Eles garantem a par

ticipação de consumidores e produto

res na avaliação dos produtos. Chaib, 

da Agroessência Ecológica, diz que 

a certificação tem crescido muito no 

país, principalmente no Estado de São 

Paulo, um dos maiores produtores do 

Brasi l . No entanto, ele enfatiza que a 

legislação brasileira para a aprovação 

desses produtos ainda é muito lenta. 

Ele revela que o principal moti

vo que causa uma maior morosidade 

no sistema é a falta de competência 

de algumas certif icadoras. Com isso, 

muitos produtores perdem tempo e 

dinheiro esperando seu produto ser 

liberado no mercado. Chaib recomen

da que produtores que tem dúvidas 

com determinadas certif icadoras, que 

procure a Secretaria de Agr icu l tura 

de seu município para que sejam di

recionadas as empresas respeitadas e 

idôneas no mercado. 

Um exemplo de bom sistema de 

certif icação, segundo ele, é realizado 

na região de Campinas, interior de 

São Paulo, onde uma das primeiras 

atitudes do município foi à realização 

da análise de solo. Caso uma cultura 

tradicional tivesse ocupado aquela 

determinada área em apenas um ano 

antes, é proibido a uti l ização de orgâ

nicos naquela terra. 

"Outro ponto a ser bem anal i

sado pelas certif icadoras é a semen

te, pois a procedência desse material 

deve ser bem estudada", completa. 
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