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PARTE 3
FORMAS ALTERNATIVAS DE 

ABASTECIMENTO



Grupos de consumo responsável no Brasil: 
aproximando consumidores e produtores em 

redes agroecológicas e solidárias

Juliana Gonçalves
Thais Mascarenhas

Introdução

Este capítulo aborda os circuitos curtos agroalimentares sob a ótica dos 
grupos de consumo responsável (GCRs) no Brasil e se propõe a discutir a in-
terdependência entre os elos da cadeia de abastecimento de alimentos, refletindo 
sobre as limitações do modelo convencional e possibilidades de ressignificá-lo, 
por meio de relações mais justas e solidárias, da produção ao consumo. Aponta 
os GCRs no Brasil como uma alternativa aos circuitos alongados de abasteci-
mento, apresentando seu histórico, principais características e o fortalecimento 
de suas práticas por meio da articulação de redes no âmbito nacional e na região 
metropolitana de São Paulo.

No debate sobre os atuais sistemas alimentares e circuitos de comercializa-
ção, muitas iniciativas da sociedade civil, como os grupos de consumo responsá-
vel, vêm surgindo na perspectiva de aproximar consumidores e produtores. Nos 
grandes supermercados, o alimento é comercializado de maneira padronizada e 
os cidadãos pouco sabem sobre sua origem e modo de produção. Em contraponto, 
muitas pessoas vêm se questionando sobre o caminho do alimento até chegarem 
às suas mesas. Assim, os GCRs buscam encurtar as cadeias e atingir preços mais 
justos, em uma relação de confiança com os produtores e apoio mútuo.
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Ao refletir sobre as relações predominantes na cadeia de abastecimento 
de alimentos e a consequente crise agroalimentar mundial, percebe-se a ne-
cessidade de promover alternativas para transformar esse cenário. No entanto, 
na mesma medida em que se reconhece o potencial transformador dos GCRs, 
assim como tantas outras experiências na lógica dos circuitos curtos agroali-
mentares, é preciso ponderar suas limitações, pois há um conjunto de fatores que 
restringem a capacidade de fortalecimento e multiplicação dessas experiências. 
São dificuldades como: concentração de informação e poder na mão de poucos 
atores da cadeia; falta e descontinuidade de assistência  técnica para transição 
agroecológica na produção e investimento tecnológico; promessa da reforma 
agrária; carência de massa crítica; mobilização da sociedade civil, entre outras. 
Nesse sentido, para fortalecer e multiplicar experiências como os grupos de con-
sumo, a discussão sobre a cadeia de abastecimento de alimentos deve passar a 
ocupar  um lugar de maior destaque nas relações comunitárias, no planejamen-
to das políticas públicas, nas universidades, para que o Estado e o conjunto da 
sociedade tenham maior comprometimento com a segurança alimentar e nu-
tricional estabelecendo relações mais saudáveis nos ambientes rural e urbano. 
No entanto, é preciso disposição para promover os enfrentamentos necessários.

Da produção ao consumo, um olhar para 
além das relações comerciais

Para um alimento chegar à mesa do consumidor são muitos os caminhos 
que precisa percorrer. Esse percurso envolve relações humanas, sua interação com 
o ambiente e as diferentes atitudes entre os envolvidos influenciarão os efeitos 
dessa trajetória. Olhando para a cadeia de abastecimento de alimentos, verifica-
mos que a organização  do  trabalho pode ser mais hierárquica ou horizontal, o 
princípio de igualdade pode ou não ser considerado para remunerar homens e 
mulheres e a mão de obra infantil pode ou não estar envolvida. O manejo dos 
recursos naturais pode respeitar a sazonalidade, a biodiversidade local, a conser-
vação do solo e da água ou adotar outros parâmetros. A comercialização pode 
concentrar-se na mão de poucas grandes redes de supermercados ou ser orga-
nizada pelos produtores, por meio de uma relação mais horizontal e próxima 
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do consumidor final. E o consumidor, quando decide o que comprar e onde 
comprar, pode apoiar cadeias mais ou menos solidárias.

É certo que tais lógicas são complexas, influenciadas por vários fatores, po-
dendo assumir diferentes contornos. No entanto, sabe-se que o modelo conven-
cional, baseado nas grandes escalas e na concentração de capital, é movido por 
um conjunto de práticas cujo resultado quase sempre remunera mal o agricultor 
familiar e oferece alimentos com alta quantidade de agrotóxicos ao consumi-
dor final ou ainda produtos orgânicos a preços elevados. As multinacionais 
que controlam cada elo da cadeia agroalimentar predominante, fruto de um 
modelo liberalizado e desregulamentado, contam com apoio das elites políticas 
e instituições internacionais, colocando o lucro à frente da segurança alimentar 
e respeito ao ambiente (VIVAS & MONTAGUT, 2011, p.38).

São muitas as relações envolvidas da produção ao consumo para promo-
ver o acesso à alimentação saudável e a valorização dos trabalhadores do cam-
po. Por isso se faz necessário discutir produção, beneficiamento, distribuição, 
comercialização e consumo a partir de uma perspectiva mais ampliada de saúde 
humana, das questões sociais e do campo ambiental. Na produção, a agroeco-
logia apresenta-se como alternativa, pois busca integrar a esfera econômica às 
esferas ambiental, cultural e social. A agricultura familiar de base agroecológica 
afirma em suas práticas a função social da terra, a proteção da biodiversidade, 
valorizando saberes ancestrais. Na comercialização, os canais de venda direta, 
como as feiras e os grupos de consumo, apresentam-se como espaços alterna-
tivos de venda para essa produção agroecológica, na medida em que reduzem 
intermediários, buscando uma remuneração mais justa aos produtores e preços 
mais acessíveis aos consumidores. E na outra ponta, consumidores bem infor-
mados, críticos e engajados podem apoiar essa produção por meio da compra 
e de uma relação de parceria junto aos produtores. Em síntese, a compra de 
alimentos agroecológicos locais, em espaços alternativos de comercialização, 
contribui para aproximar produtores e consumidores, ressignificando relações 
entre campo e cidade através das trocas materiais e simbólicas envolvidas. Nes-
sas experiências, “nem tudo o que se produz é consumo, nem tudo o que troca 
é mercadoria, as pessoas comem comida e símbolos e trocam bens e sentidos 
de vida” (BRANDÃO, 2007, p. 55).

Discutir e problematizar o tema do consumo, reconhecendo a interdepen-
dência entre os elos da cadeia de abastecimento, estimula as pessoas a intervirem 
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nesse contexto. E é a partir dessa intervenção crítica que o consumo responsável 
pode ser entendido como um ato político. Na reflexão sobre a escolha de com-
pra, considerando a história por trás do produto, nota-se o transbordamento 
da esfera política para as ações cotidianas, revelando o exercício da cidadania 
também no ato do consumo. Assim, a mudança no nosso consumo encontra 
sentido transformador enquanto parte da nossa vontade coletiva e intervenção 
como cidadãos.

Diante da concentração dos grandes produtores e dos grandes distribuido-
res, iniciativas como os GCRs, embora pouco numerosos no Brasil, representam 
estratégias de resistência, reconstruindo relações de mercado, resgatando uma 
lógica de abastecimento usual no passado mas que foi perdendo força com o 
tempo. Os GCRs se articulam em âmbito nacional por meio da Rede Bra-
sileira de Grupos de Consumo Responsável, com apoio do Instituto Kairós 
(organização da sociedade civil que, desde 2000, trabalha com a educação para 
o consumo responsável)1.

Grupos de consumo responsável no Brasil, experiências de 
autogestão para o consumo coletivo

Os Grupos de Consumo Responsável (GCRs) são iniciativas de pessoas que 
questionam a lógica predominante de abastecimento alimentar e se organizam 
coletivamente para exercer o ato da compra de forma criteriosa, representando 
uma alternativa aos principais canais de comercialização encontrados no mercado. 
Extrapolam a esfera individual da compra, considerando aspectos como tipo de 
produção (agricultura familiar de base agroecológica, economia solidária, local, 
reforma agrária, etc.), condições de trabalho, relação com a natureza, número 
de intermediários entre produtor e consumidor final, remuneração dos atores 
envolvidos, distância geográfica, entre outros. Tais características estão presentes 

1 O Instituto Kairós fomenta o consumo responsável por meio do apoio e disseminação de estratégias que facilitam o 
acesso a produtos da agricultura familiar e da economia solidária na perspectiva dos circuitos curtos de comercializa-
ção. Trabalha com assistência técnica para transição agroecológica e viabilidade econômica de pequenos produtores; 
articulação de políticas públicas e redes; e produção de conhecimento. Por meio de suas articulações, no âmbito dos 
circuitos curtos, contribuiu para promover algumas conquistas como a consolidação da “Feira Agroecológica do 
Modelódromo do Ibirapuera” e mais recentemente a aprovação da Lei Municipal 16.140/2015, que trata da obrigato-
riedade da inclusão progressiva dos alimentos orgânicos na alimentação escolar da rede municipal de ensino em São 
Paulo. Mais informações em: <www.institutokairos.net>. Acesso em: 20 mar. 2016.
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nos grupos membros da Rede Brasileira de Grupos de Consumo Responsável, 
como veremos mais adiante.

Existem diversas referências sobre experiências de consumidores organiza-
dos coletivamente para aquisição de alimentos e relação direta com produtores, 
no Brasil e no mundo. As primeiras relatadas na modernidade são os Teikeis2, 
que surgem no Japão nos anos 1970 já atentos aos perigos dos agrotóxicos. Nos 
diferentes continentes ao redor do mundo, há pessoas no campo e na cidade, que 
plantam e que se alimentam, formando comunidades voltadas para outro modo 
de produção e consumo. CSA (Community Supported Agriculture, ou Comu-
nidade que Sustenta a Agricultura, em muitos países), Teikei (no Japão), GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidari, ou Grupos de Compra Solidária, na Itália), AMAP 
(Associations pour le Maintien dùne Agriculture Paysanne, ou Associação para 
a Manutenção de uma Agricultura Camponesa, na França), GCR, entre outras 
– os nomes podem ser diferentes e as práticas variarem de acordo com suas es-
pecificidades culturais, geográficas, socioeconômicas e políticas, mas a essência 
é a mesma: cidadãos comprometidos a compartilhar riscos e benefícios, em di-
ferentes graus e de diferentes formas, mas alinhados na perspectiva comum de 
contribuir para um novo paradigma nas relações entre campo e cidade.

Surgiram no Brasil, no final da década de 1970, as primeiras iniciativas de 
consumidores organizados em rede para a aquisição de produtos orgânicos3. Po-
rém, com a expansão das lojas de produtos naturais e da venda dos orgânicos nos 
supermercados nos anos 1990, essas iniciativas foram encerradas (CARNEIRO, 
2012, p. 40-44). No entanto, sabe-se que ex-membros hoje participam de outros 
GCRs ativos. Recentemente, foram identificados cerca de 25 grupos de consumo 
responsável ativos no Brasil4.

A maioria dessas experiências nascem articuladas com movimentos sociais, 
principalmente da agroecologia e da economia solidária, ao mesmo tempo em 
que viabilizam necessidades de escoamento da produção dos produtores fami-
liares e dos grupos produtivos de base solidária e agroecológica. O encontro en-
tre a economia solidária e a agroecologia está presente nessas práticas por meio 

2 Inspiradas por Teruo Ichiraku, filósofo e líder de cooperativas agrícolas.
3 A Cooperativa Ecológica (Coolmeia), em Porto Alegre (RS); e a Cooperativa de Consumidores de Produtos Naturais 

(Coonatura), no Rio de Janeiro (RJ).
4 Além dos GCRs, há ainda no país outras iniciativas de circuitos curtos de alimentos, semelhantes aos GCRs, que 

estão organizados na “Rede CSA Brasil”.
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de sua organização autogestionária e de critérios para a escolha dos produtos, 
valorizando produtores que aliam cuidados com os seres humanos e a natureza.

De modo geral, o funcionamento dos GCRs pode ser sintetizado da se-
guinte forma:

Na prática muitos trabalham principalmente com hortaliças provenientes 
do cultivo de base agroecológica e organizam semanalmente os pedidos 
dos consumidores para transmiti-los aos produtores; estes, por sua vez, 
fazem a colheita das hortaliças de acordo com a demanda; os produtos 
são então transportados ao local indicado na data combinada; após, os 
produtos entregues são organizados para que os consumidores possam 
buscá-los. Os ciclos de pedidos podem ser realizados de formas diversas 
e, para isso, cada grupo combina diferentes acordos entre os consumidores 
e os produtores. (INSTITUTO KAIRÓS, 2013, p. 108).

É importante, contudo, deixar claro que não existe um sistema perfeito, 
comum a todos os grupos, pois cada um se adapta a partir dos recursos e au-
sências inerentes ao seu contexto local. Nota-se, portanto, dinâmicas e formatos 
de funcionamento diversos. Alguns grupos optam por estabelecer uma relação 
mais próxima com poucos produtores (que em geral fornecem hortaliças), reali-
zando a compra de itens variados com frequência limitada. Outros, para garantir 
diversidade de produtos, relacionam-se com um vasto leque de produtores dos 
mais diversos tipos (alimentos frescos e secos, fitoterápicos, papelaria, produtos 
de limpeza, etc.), tornando a gestão de pedidos mais complexa. Há também os 
grupos que possuem apenas um núcleo para retirada de pedidos (redes sin-
gulares) e os que contam com mais de um ponto de distribuição (redes capilares)5.

A aproximação entre consumidores e produtores por meio das práticas 
dos GCRs trazem benefícios e pressupõem compromissos para ambos. O Qua-
dro 1 apresenta esses benefícios e compromissos.

5 Para saber mais detalhes sobre os tipos de organização em redes singulares e capilares: <http://institutokairos.net/
portfolio-items/organizacao-de-grupos-de-consumo-responsavel/>.
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Quadro 1: Aproximação entre produtores e consumidores

Grupos de Consumo Responsável:
Aproximação que traz benefícios e compromissos para as duas pontas
Consumidores Produtores
Benefícios Compromissos Benefícios Compromissos
- Relação direta com 
o produtor possibili-
ta conhecer a origem 
e o modo de produ-
ção, valorizando o 
produto.
- Redução de interme-
diários possibilita pre-
ços melhores ao con-
sumidor final.
- Aspectos como sazo-
nalidade e biodiversi-
dade local, permitem 
ao consumidor expe-
rimentar alimentos 
não convencionais.
- Transbordamento da 
noção de política para 
a esfera da participa-
ção coletiva.

- Planejar suas com-
pras antecipadamente.
- Ter disponibilidade 
para retirar sua cesta 
em dia, horário e local 
específico.
- O consumidor não 
será abastecido com 
os mesmos alimentos 
ao longo de todo o 
ano como ocorre ha-
bitualmente nas
grandes redes.
- Em geral, as ativi-
dades de gestão do 
grupo são assumidas 
de maneira voluntária 
por consumidores.
- Ter disponibilidade 
para propor e se en-
volver nas atividades 
educativas do grupo.

- Com os pedidos an-
tecipados, a venda 
é garantida e evita-
-se perda de produ-
tos e tempo de tra-
balho destinado à 
comercialização.
- Redução de interme-
diários possibilita me-
lhor remuneração ao 
produtor.
- Relação de confian-
ça que pode dispensar 
certificação formal.
- Maior flexibilida-
de do consumidor 
torna-se opção para 
produtores que têm 
pouca experiência em 
comercialização, di-
ficuldade no planeja-
mento da produção, e/
ou estão em transição 
agroecológica.

- Entregar o que foi 
pedido (mesmo que 
volume de compras 
dos GCR seja peque-
no) na data e local 
combinados.
- Cumprir crité-
rios de boas práticas 
acordados.
- Ter disponibilidade 
para receber visitas à 
produção.
- Pode ser solicitada 
disponibilidade do
produtor para partici-
par ativamente de ou-
tras atividades do gru-
po (reuniões cotidia-
nas, discussões para 
tomada de decisões 
no grupo, etc).

Em relação à identidade desses grupos, percebe-se um alinhamento, 
pois geralmente suas práticas são motivadas pela valorização do campo e de 
hábitos alimentares saudáveis, o conhecimento da cadeia que envolve desde a 
produção até o consumo e a possibilidade de interferir nessa cadeia. A maioria 
das experiências possui vínculo com organizações que atuam na esfera social, 
como Universidades e ONGs, o que indica um certo perfil desse consumidor 
para manter e investir nessa outra prática de consumo. A maior parte desses 
consumidores pertencem à classe média e possuem alto nível educacional, o 
que pode limitar a ruptura que esse consumo promove. Em linhas gerais, os gru-
pos possuem um objetivo comum que é o de conquistar benefícios coletivos 
a partir da cooperação na produção, intermediação e consumo, atuando como 
redes solidárias (INSTITUTO KAIRÓS, 2013, p. 111).



ABASTECIMENTO ALIMENTAR

245

Dentre os diversos GCRs existentes, uma característica importante a ser 
notada é que cada um se organiza como quiser, a partir de seus acordos ou 
princípios. Não há um modelo a ser seguido e as iniciativas surgem conforme 
os acordos feitos entre seus integrantes. O que há em comum são os princípios 
da economia solidária (inclusive os GCRs são considerados “empreendimentos 
econômicos solidários” segundo os mapeamentos oficiais realizados de manei-
ra articulada pelo movimento e pelo poder público). São iniciativas coletivas e 
autogestionárias, ou seja, são organizações horizontais, não há um “dono”.

Em relação à comercialização, podemos dizer que as práticas dos GCRs 
buscam estar alinhadas com os princípios e critérios do Comércio Justo e Soli-
dário (CJS). Os grupos buscam estabelecer suas práticas de maneira dialogada, 
baseados no fortalecimento da democracia, relacionando-se com produtores 
com condições justas de produção, empenhando-se na construção de processos 
transparentes de formação de preços, respeitando o meio ambiente e a diver-
sidade, tecendo relações transparentes com os demais consumidores e demais 
integrantes da cadeia comercial e buscando integrá-los, ainda que para isso en-
frentem inúmeros desafios (MASCARENHAS; GONÇALVES, 2016, p. 129-135).

Além das atividades operacionais que garantem o abastecimento de produ-
tos, a experiência dos GCRs assume dimensões políticas e educativas, pois são 
espaços em que a prática e a reflexão caminham juntas. Muitos grupos desen-
volvem atividades educativas, culturais e de comunicação junto aos consumi-
dores e produtores, além de eventuais interações junto a um público mais amplo.

Um exemplo de atividade que transcendeu a esfera operacional e individual 
de alguns grupos foi a Pesquisa Comparativa de Preços6, realizada no âmbito da 
Rede Brasileira de GCRs. Nos debates sobre a agricultura orgânica, há uma 
percepção geral de que os alimentos orgânicos são muito mais caros e inaces-
síveis para grande parte da população. Essa pesquisa, lançada recentemente, 
contribui para desmistificar a ideia de que esse tipo de produto é sempre mais 
caro. As análises do estudo mostram que o preço varia significativamente em 
função do canal de venda. Os preços praticados nos GCRs são muito menores 
que nos supermercados, com produtos equivalentes variando entre 16% até 

6 Pesquisa coordenada pelo Instituto Terra Mater, no âmbito de projeto executado pelo Instituto Kairós junto à Secre-
taria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE). Contou com a partici-
pação voluntária de 5 GCRs em diferentes regiões do país, completando 1 ano de coleta de preços em 5 cidades para 
22 tipos de frutas, hortaliças e ovos.
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280%. Assim, quem está envolvido com o tema dos orgânicos e dos circuitos 
curtos alimentares constata que é principalmente nas grandes redes de super-
mercado que são praticados preços mais altos.

Dessa forma, as experiências dos GCRs no país provocam reflexões 
fundamentais sobre o envolvimento dos consumidores na discussão das ca-
deias produtivas, seu contexto e seus efeitos, convidando os consumidores para 
um exercício de reflexão cotidiana e também de mudança de hábitos, compar-
tilhando riscos e benefícios com os produtores.

Práticas de resistência na Rede Brasileira de Grupos de 
Consumo Responsável

Se a articulação entre consumidores em cada GCR, no contexto local, é 
fundamental para a construção de soluções coletivas cotidianas para o acesso a 
gêneros alimentícios produzidos e comercializados de maneira justa e soli-
dária, a articulação entre os diversos grupos traz novas perspectivas para essa 
atuação de resistência, indo contra a tendência hegemônica do alongamento 
das cadeias agroalimentares, da concentração dos setores de distribuição e da 
postura consumista.

Foi por meio do trabalho com educação para o consumo responsável e 
do contato com a diversidade de experiências de GCRs que surgiu a proposta 
de fazer um levantamento dos grupos em 2009, pelo Instituto Kairós, para en-
tender suas variadas práticas, motivações, dinâmicas e sonhos compartilhados  
(INSTITUTO KAIROS, 2010).

Observou-se, então, o vasto potencial da troca de experiências e constru-
ções coletivas inter-GCRs. Essa integração foi ocorrendo na medida em que en-
contros presenciais foram viabilizados7, com representantes de todos os grupos 
mapeados convidados, e também de maneira virtual com o desenvolvimento de 
um software de gestão para GCRs, por exemplo. Baseando-se no princípio da 

7 O I Encontro Nacional dos GCRs (em 2011) foi viabilizado por meio de projeto em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Os II e III Encontros Nacionais (2013 e 2015) bem como a Oficina de Comercialização 
(2014) foram viabilizados por meio de projeto em parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Mais informações em: <www.institutokairos.net>.  Acesso em: 10 fev. 2017.
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autogestão para a construção da sua prática, foi constituída, então, a “Rede 
Brasileira de Grupos de Consumo Responsável”.

Presentes em diversos estados do país, cerca de 25 GCRs fazem parte da 
Rede Brasileira. Nesses grupos, mais de 3.000 consumidores compram produtos 
de mais de 300 fornecedores.

A Figura 1 mostra como estão distribuídos espacialmente. É importante 
ressaltar, entretanto, que o mapa reflete os GCRs integrantes da Rede Brasileira 
nesse momento e que chegaram até a Rede voluntariamente, pois não existe um 
trabalho de mapeamento ativo de novos grupos. Ou seja, certamente existem 
mais iniciativas como essa no país.

Figura 1: Mapa da Rede Brasileira de GCRs

Fonte: Instituto Kairós. Disponível em: <http://goo.gl/ReCwc2>. Acesso em: 20 jul. 2016.
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São cerca de 3.500 consumidores participantes de GCRs. Mas esse número 
pode variar bastante tendo grupo com cerca de 10 consumidores e grupo com 
quase 1.000 consumidores. É importante ressaltar ainda que geralmente cada 
consumidor participante compartilha a cesta recebida com sua família. Conside-
rando uma família de quatro  integrantes na média, pode-se estimar que 14.000 
pessoas consomem produtos adquiridos em GCRs.

Em relação aos fornecedores, há cerca de 370 fornecendo produtos para 
GCRs, sendo que há grupos com apenas um produtor e uma estreita ligação esta-
belecida e grupos com mais de 30 fornecedores. Estes últimos, em geral, mantêm 
relações de proximidade com os produtores de hortaliças e se preocupam também 
com a oferta de produtos complementares, como beneficiados, artesanais, pape-
laria, limpeza, etc8. Ainda que a maioria dos GCRs da Rede Brasileira mobilizem 
consumidores de classes mais favorecidas, a preocupação com a democratização 
do acesso a esse tipo de produto, possibilitando o consumo por consumidores 
de baixa renda, está presente em diversos grupos. Destaca-se aqui a atuação do 
Movimento de Integração Campo-Cidade (MICC), na zona leste da cidade de 
São Paulo, do Coletivo de Consumo Rural Urbano (CCRU),  em Diadema/SP) e 
da Rede Tapiri, em Manaus/AM. O MICC, por exemplo, envolve mais de 1.000 
consumidores de classes populares recebendo cestas quinzenais de hortaliças em 
transição agroecológica de agricultores familiares do interior de São Paulo em 
espaços articulados em parceria com a igreja.

A preocupação com a questão se faz presente de outra forma para outros 
GCRs. Ainda que o fornecimento das cestas da Rede Ecológica, no Rio de Janeiro/
RJ, ocorra principalmente para cerca de 200 consumidores de classe média-alta, o 
grupo decidiu que não quer crescer mais. Porém, com a preocupação de dissemi-
nar a experiência e a cultura do consumo responsável, realizaram um curso para 
fomentar novos grupos de consumo responsável, especialmente nas periferias.

Articulações no território como potência nas relações

Nos encontros nacionais realizados, ocorreram inúmeras e valiosas trocas 
de experiências, em que cada participante pode levar consigo e compartilhar no 

8 Dados sobre consumidores e fornecedores obtidos a partir dos questionários respondidos para o III Encontro Nacio-
nal dos Grupos de Consumo Responsável, em agosto de 2015.
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seu grupo, possibilitando a criação de novas alternativas para enfrentar os desa-
fios do dia a dia. Porém, no retorno ao cotidiano, a dificuldade de realizar ações 
conjuntas com outros GCRs é grande, ocorrendo mais entre os grupos mais pró-
ximos territorialmente. O próprio momento dos encontros nacionais possibilitou 
que articulações locais ocorressem posteriormente.

Assim, deu-se início, por exemplo, a aproximação entre o MICC e o CCRU, 
ambos na Região Metropolitana de São Paulo, que passaram a fazer compras 
regulares cruzando seus fornecedores. Isto é, a banana e o palmito pupunha 
vindos do Vale do Ribeira eram comprados pelo CCRU, acrescidos do pedido 
do MICC, e, de outro lado, o fornecedor de hortaliças do MICC passou a tam-
bém entregar no CCRU.

A necessidade de integrações regionais entre os GCRs próximos surgiu 
como uma demanda real, já que a junção de um volume maior de pedido possi-
bilita operacionalizar a logística de certos produtos. Na Região Metropolitana de 
São Paulo, a integração entre os GCRs avançou e outros grupos se aproximaram 
para concretizar uma compra coletiva de um produto não perecível. Decidiu-se 
que o primeiro produto a ser comprado seria o arroz, dada sua importância na 
alimentação cotidiana dos consumidores, e que este viria de uma cooperativa 
do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), no sul do país. A 
compra coletiva enfrentou diversos desafios para concretizar-se,  desde a organi-
zação dos pedidos até a logística final de entrega ao consumidor e pagamentos. 
Por outro lado, mostrou que essa articulação não só é possível, mas é também 
catalisadora no processo de integração dos GCRs. Novos encontros presenciais 
foram articulados e novas possibilidades de contribuições entre esses grupos 
para um  objetivo comum foram amadurecidas. Outras compras, então, têm 
sido articuladas, como  a da farinha de mandioca de um assentamento do MST, 
parceiro de um GCR.

Além das compras coletivas, os consumidores dos GCRs buscam estabe-
lecer uma nova relação de proximidade e parceria com os produtores, que vai 
além da relação puramente comercial. Isso é tema exaustivamente discutido nos 
encontros nacionais. Em um deles, chegou-se à proposta de visita de membros 
da Rede Brasileira a uma rede de agricultores ligados à agroecologia, a Rede 
Ecovida, no sul do país. A proposta concretizou-se e a visita estreitou as relações 
entre as duas redes, com maior desdobramento no campo das articulações para 
a incidência política.
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Outra visita ocorreu fruto da articulação entre os GCRs de São Paulo e 
uma cooperativa de agricultores do Vale do Ribeira, já parceira há certo tem-
po. A visita possibilitou que os consumidores e agricultores se conhecessem 
melhor e os consumidores aprendessem sobre agroflorestas e o cultivo da ba-
nana e da pupunha. A proximidade e estreitamento de vínculos facilitam de-
pois os acordos da comercialização bem como traz uma outra dimensão para 
a compreensão da realidade do campo para os consumidores e da realidade da 
cidade para os agricultores.

Dessa forma, surgiu a Rede de Grupos de Consumo Responsável Sampa, 
derivada da Rede Brasileira. A Rede GCRs Sampa tem se reunido periodica-
mente para avançar nas articulações da logística compartilhada, aproximar-se 
de produtores parceiros, estreitar relações e trocar experiências, fortalecendo o 
consumo responsável na região.

A articulação dessa rede local ocorreu junto com a aproximação a parceiros 
da comercialização que compartilham valores dos GCRs, como a transparência 
na formação do preço e a importância da integração das cadeias produtivas. Es-
ses parceiros da comercialização também atuam na lógica dos circuitos curtos 
e estão buscando viabilizar a logística de pequenos produtores, da agricultura 
familiar, da agroecologia e da economia solidária, e construir novas práticas de 
comercialização na cidade.

E por que não potencializar essas ações articulando-as coletivamente? Como 
ampliar essas ações buscando construir juntos um projeto agroalimentar territo-
rial? Junto a esses parceiros, avaliou-se a necessidade de mapear e desenhar o “es-
tado da arte” da logística, oferta e demanda na região. Levantar e organizar essas 
informações é um primeiro passo para costurar e acordar rotas compartilhadas, 
fomentar ações conjuntas e construir um projeto coletivo de logística solidária.

Nota-se que na Rede Brasileira de GCRs as trocas simbólicas são mais in-
tensas, uma vez que a distância geográfica dificulta a realização de parcerias co-
merciais. Nesse cenário, a Rede de GCRs Sampa se apresenta como experiência 
a ser multiplicada em outros territórios, mostrando que a proximidade entre os 
grupos permite, além das trocas simbólicas, interações práticas como logística 
solidária e  compras compartilhadas, promovendo maior diversidade de produ-
tos nos grupos, divisão de custos com transporte, entre outros ganhos coletivos.

As interações em um GCR específico (que já é uma rede em si) promo-
vem acesso a produtos de qualidade, remuneração mais justa aos produtores e 
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transformações culturais a partir das relações sociais no grupo. Porém, quanto 
maior for a capacidade de articulação desses GCRs em redes regionais, nacionais 
e até internacionais, maior será   sua capacidade de gerar impactos sociopolíticos 
e econômicos. E o diálogo das redes de GCRs com outras redes, no âmbito dos 
circuitos curtos pode contribuir para a promoção de uma mudança mais estru-
tural na produção, distribuição e consumo de alimentos.

Considerações finais

Frente ao contexto das cadeias alimentares submetidas, em todo o seu per-
curso, há uma concentração de poder na mão de poucos atores e a consequen-
te distância e perda de vínculo entre produtores e consumidores, nos circuitos 
alongados de abastecimento, é urgente que os enfrentamentos necessários sejam 
levados a cabo.

Nesse sentido, os GCRs, junto a outros movimentos ligados à agroecologia 
e aos mercados locais, em todo o mundo, trazem novas propostas para o desen-
volvimento de experiências alternativas em que o consumo é entendido como 
um ato político. São ações coletivas, baseadas na autogestão, que partem do incô-
modo de indivíduos frente ao sistema produtivista e consumista em que vivemos 
e se propõem como práticas de resistência. Constituem-se como espaços onde 
é possível não só partilhar ideias mas também construir algo novo. No entanto, 
participar de um GCR requer esforço contínuo para garantir sua sobrevivência, 
além de criatividade e disposição para encarar coletivamente os inúmeros desa-
fios envolvidos em sua gestão operacional e estratégica.

Dispostos a se fortalecerem mutuamente por meio da articulação em rede, 
GCRs nas diversas regiões do país fazem parte da Rede Brasileira de Grupos de 
Consumo Responsável. Mais recentemente, essas articulações se desdobraram em 
interações também em âmbito territorial, como ocorreu com os GCRs da Região 
Metropolitana de São Paulo, constituindo-se a “Rede de Grupos de Consumo 
Responsável Sampa”. As articulações territoriais se potencializam com parceiros 
que estejam na mesma busca e estejam dispostos à construção coletiva de um 
projeto político comum. E se traduzem em ações concretas de logística solidá-
ria, criando potentes conexões entre o campo e a cidade e costurando parcerias 
múltiplas entre os diversos atores.
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Muitas experiências conectando campo e cidade já estão acontecendo. Não 
obstante, o atual contexto exige que avancemos na oferta de produtos da agricul-
tura familiar de base agroecológica para as diferentes camadas sociais. O desafio, 
enquanto movimentos alternativos, é conseguir unidade para lutar conjuntamente 
também na esfera política.

O Estado deve se comprometer na promoção efetiva de maior equilíbrio 
entre o ramo empresarial da agricultura e a agricultura familiar, setores que estão 
em pontos de partida tão desiguais. Porém, a discussão sobre a cadeia de abaste-
cimento de alimentos deve passar a ocupar um lugar de maior destaque não só 
nas políticas públicas, mas também nas relações comunitárias, nas universidades 
e outros espaços. Uma mudança de padrão da produção ao consumo necessita 
de um quadro ampliado de transformações políticas, econômicas e sociais.

Os grupos de consumo responsável se afirmam como práticas de resistência 
a partir da ação coletiva. Somados às experiências mapeadas ao redor do mundo, 
os GCRs e demais iniciativas no campo dos circuitos curtos revelam que não são 
um fenômeno isolado, mas sim uma espécie de contra-tendência, ainda frágil, 
mas que pode indicar novos caminhos para os sistemas de abastecimento agroa-
limentares, com mudanças estruturais profundas. Essa transformação precisa ser 
cultivada, coletivamente, nos campos e nas cidades, por agricultores e consumi-
dores, exercendo ativamente sua cidadania e articulados em redes.
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Rede Ecovida de Agroecologia: origens, 
princípios e sua concepção de comercialização

Julian Perez-Cassarino1

Laércio Meirelles2

A agroecologia tem emergido na sociedade como um campo técnico em 
ascensão nas últimas décadas, porém é como um campo político e na disputa 
entre as diferentes propostas de desenvolvimento para o rural brasileiro que ela 
tem se afirmado. Sua proposta supera o desafio da construção de alternativas de 
produção em bases sustentáveis para, dentro de sua práxis, expor as fragilidades 
e os efeitos negativos do modelo da agricultura convencional (hoje denominada 
de agronegócio) para, então, propor o redesenho dos sistemas agroalimentares 
como um todo, repensando os modos de organização social, produção, indus-
trialização, comercialização e certificação dos produtos ecológicos.

Neste campo de enfrentamentos de modelos e de construção de alternativas 
concretas para a produção e comercialização de alimentos amigáveis com a saúde 
do planeta e das pessoas, uma força política, técnica e econômica tem se con-
solidado no cenário nacional e internacional: A Rede Ecovida de Agroecologia.

Presente nos três estados do sul do Brasil, esta rede conta com quase 20 anos 
de existência e tem se constituído como espaço articulação social, mas também 
de proposição de formas técnicas, sociais e econômicas alternativas ao modelo 
de desenvolvimento que hegemoniza o campo brasileiro.

1 Engenheiro Florestal, Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento (UFPR). Professor Adjunto da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS-Campus Laranjeiras do Sul). Coordenador Núcleo de Estudos Avançados em Sobe-
rania e Segurança Alimentar e Nutricional “Karu Porã”.

2 Engenheiro Agrônomo. Coordenador do Centro Ecológico Ipê-RS.
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A proposta deste capítulo é trazer, em sua primeira parte, o resultado de um 
longo processo de sistematização dos documentos e do histórico da Rede Ecovi-
da, de forma a resgatar as motivações, o ideário e o processo de organização que 
geraram uma das principais organizações em âmbito nacional e internacional. 
Para isso, fez-se um resgate de documentos públicos e relatórios de reuniões e 
encontros, além do resgate da memória da organização com atores chave de sua 
construção, além dos próprios autores que integraram a coordenação da Rede 
em alguns momentos de sua história e acompanham e vivenciam sua dinâmica 
até o presente momento.

A segunda parte dedica-se a analisar uma das principais ações que a Rede 
tem desenvolvido: a construção de mecanismos alternativos de mercado, aspec-
to que caracteriza a organização e a tornou uma das referências neste campo, 
trazendo junto com este, a proposta de uma metodologia também alternativa 
de avaliação de conformidade, a certificação participativa. O capítulo analisa a 
concepção de comercialização da Rede Ecovida e traça um paralelo com os da-
dos dos canais e volumes de comercialização dos núcleos que integram a Rede.

A reflexão aqui proposta procura trazer elementos históricos e analíticos 
da proposta de construção de mercados da Rede Ecovida, uma das grandes 
inovações e contribuições desta organização para o debate da agroecologia, de 
forma a contribuir para a análise e proposição de estratégias de abastecimento 
alimentar orientadas pela perspectiva da promoção da soberania e segurança 
alimentar e nutricional.

A Rede Ecovida de Agroecologia: os nós que criaram a rede

A Rede Ecovida de Agroecologia surgiu como resultado da necessidade 
de articulação sentida pelas organizações não governamentais e por grupos de 
agricultores ecologistas à medida que suas ações se ampliavam e ganhavam pro-
porção. Essa necessidade se fez sentir por três razões principais: i) fortalecer as 
experiências através do intercâmbio e do reconhecimento mútuo; ii) aumentar a 
capacidade de diálogo com a sociedade, dando mais visibilidade às ações de pro-
moção da agroecologia; iii) ter um canal de expressão que permitisse demandar 
políticas públicas de apoio à agroecologia. Essas três razões podem ser sintetizadas 
na necessidade de configurar um espaço coletivo que proporcione as condições 
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para o estabelecimento de uma identidade comum entre diversas iniciativas que 
se multiplicavam no interior dos estados do Sul do Brasil.

Anteriormente à criação da Rede Ecovida já havia um espaço de articulação 
em torno da agroecologia no Sul do Brasil. A Rede Tecnologias Alternativas-Sul 
(Rede TA/Sul) agregava ONGs que atuavam neste campo e nesta área. Esta Rede 
se integrava com uma rede no Sudeste e outra no Nordeste do Brasil, formando a 
chamada Rede PTA (Projeto em Tecnologias Alternativas) em âmbito nacional. 
Trata-se de um espaço que agregava somente as organizações de assessoria, com 
o intuito de discutir suas estratégias e influência política. A Rede TA/Sul acabou 
sendo o espaço central de articulação das organizações em torno da agroecologia 
no Sul do Brasil, sendo a articulação na qual se agregavam os atores precursores 
da Rede Ecovida (REDE ECOVIDA, 2007a).

A ideia de tecnologias alternativas está na origem do debate da agroeco-
logia, sendo que o foco inicial da proposta levada a campo junto às famílias 
agricultoras era o de propor alternativas tecnológicas aos padrões da “revolu-
ção verde”. Souza (2003) destaca que o processo histórico que resultou no que 
se entende atualmente por agroecologia passou por diversas mudanças e que 
atualmente se verifica uma reaproximação de diversas “correntes do pensamen-
to alternativo”. Para o autor:

A década de 1980 foi um momento forte deste movimento, pois reunia 
duas questões importantes: a monumental crise econômica Brasileira (ficou 
conhecida pelos economistas como a década perdida) e o fortalecimento 
dos movimentos sociais. Com o enfraquecimento do modelo da revolução 
verde e a percepção de que aquele era o momento de fazer avançar um 
projeto alternativo, inúmeras organizações uniram-se em torno do projeto 
dos Encontros Brasileiros da Agricultura Alternativa (EBAAs), que reuni-
ram milhares de pessoas em várias regiões do Brasil (SOUZA, 2003, p. 22).

Em meados dos anos 90 a Rede TA Sul frequentemente abordava um tema 
com o qual os produtores da região vinham se deparando: a certificação do que 
era produzido sob o enfoque da Agroecologia – a bem da verdade, a expressão 
Agricultura Ecológica era mais frequente neste momento. As iniciativas de comer-
cialização se multiplicavam, as vendas para outros Estados e regiões crescia e havia 
uma pressão, em um primeiro momento por parte das empresas certificadoras 
que atuavam no país e, posteriormente, por parte do Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento (MAPA), para normatizar o processo de produção e 
certificação de produtos orgânicos no Brasil. A partir de 1994 são publicadas, 
por parte do MAPA, vários dispositivos legais, portarias e instruções normati-
vas, buscando regular este sistema de produção. Merece destaque a publicação 
da Instrução Normativa 07, em maio de 1999, que definia a produção orgânica 
e estabelecia os critérios para sua certificação (BRASIL, 1999).

O longo processo de debate em torno da legislação levou à desconsideração 
das portarias e instruções normativas do MAPA, pois elas seriam brevemente 
substituídas pela legislação nacional, fato ocorrido em dezembro de 2003. No 
ano de 2010, com a conclusão da regulamentação da Lei no 10.831/03 (BRASIL, 
2003) e o consequente reconhecimento da certificação participativa, reativa-se 
a Associação Ecovida de Certificação Participativa (AECP), criada em 2001 mas 
que não chegou a ser utilizada pela Rede até o ano de 2010. No segundo semestre 
de 2010 a associação foi credenciada no MAPA como Organismo Participativo 
de Avaliação de Conformidade Orgânica (OPAC), estando autorizada e realizar 
processo de certificação formalmente (MEIRELLES, 2010).

Voltando um pouco no tempo, em 1989 a Cooperativa Ecológica Coolméia 
convida os agricultores ecologistas – assim considerados por ela – a participar de 
uma feira na cidade de Porto Alegre. A primeira edição da Feira de Agricultores 
Ecologistas (FAE) ocorreu no dia 16 de outubro de 1989. Com uma proposta 
inicial de ocorrer a cada mês, em dois anos a FAE passa a ser semanal. No âm-
bito da FAE, gera-se a proposta de promover a certificação participativa, defini-
da neste momento como a geração de credibilidade a partir do encontro entre 
agricultores e consumidores. Algumas das entidades e associações precursoras 
da Rede Ecovida participavam desta feira, ajudando a construir esse processo e 
difundindo seus princípios e suas ideias para outras organizações dos três esta-
dos do Sul e mesmo para outros espaços.

A certificação tornava-se importante ponto de inflexão no que se refere à 
viabilidade das iniciativas com enfoque agroecológico. A pressão da normatiza-
ção estabelecida pelo MAPA, bem como das próprias certificadoras nacionais e 
internacionais estabelecidas no país, cria uma reação no âmbito das organizações 
do campo agroecológico por buscar mecanismos de não obrigatoriedade da cer-
tificação. Ao mesmo tempo, como dito, alternativas à certificação “convencional”, 
por auditagem, eram experimentadas, com o intuito de garantir a autonomia dos 
agricultores e suas organizações nesse processo. Algumas organizações acabavam 
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optando por selos próprios, que buscavam comunicar à sociedade as qualidades 
socioecológicas da produção.

Um fato em particular impulsiona a ação em rede. A proposição de um 
projeto de normatização e certificação da agricultura orgânica no Estado de 
Santa Catarina, elaborado sem o devido diálogo com as organizações do cam-
po agroecológico, estimula uma reação em uma das regiões do Estado (Planalto 
Norte). Em um seminário realizado para debater o projeto em questão, decide-se 
pela criação de um processo de articulação que fizesse frente à proposta, crian-
do uma Rede Regional de Agroecologia, fato ocorrido no primeiro semestre de 
1998 (REDE ECOVIDA, 2007a).

A proposta ganhou proporção, e o diálogo entre as ONGs que compunham 
a Rede TA/Sul em Santa Catarina estimulou a realização de um seminário esta-
dual a fim de ampliar e fortalecer sua composição. Assim, criava-se, em novem-
bro de 1998, a Rede Ecovida de Certificação Participativa. Durante o primei-
ro semestre de 1999 foram sendo realizadas atividades de discussão e formação 
para estruturação da Rede Ecovida. A proposta foi sendo divulgada e, mediante 
a articulação preexistente entre as ONGs da Rede TA/Sul, organizações do Rio 
Grande do Sul e Paraná se interessam pelo debate em andamento em Santa Ca-
tarina. Em seminários próprios, RS e PR definem por integrar-se à Rede Ecovida.

No ano de 1999, realiza-se no município de Lages o 1o Encontro Ampliado 
da Rede Ecovida de Agroecologia, que reúne representantes de grupos de agricul-
tores ecologistas e das ONGs de assessoria, quando se consolida a ampliação da 
Rede Ecovida para os três estados do Sul do Brasil. Nesse momento, a estrutura 
organizativa da Rede estava centralizada, havendo uma coordenação formada 
por um membro por Estado mais um coordenador geral, sendo o encontro am-
pliado o principal espaço de articulação entre as organizações.

O ano de 1998 pode então ser considerado como o momento de “fundação” 
da Rede Ecovida, ano em que se definiram o nome e o perfil inicial da articulação. 
No entanto, conforme destacado, o processo gerado pela reação à iniciativa do Es-
tado catarinense aglutinou demandas políticas, técnicas e de mercado represadas 
naquele momento histórico e que puderam se manifestar por meio do processo 
de criação da Rede Ecovida (MARQUES et al., 2001; REDE ECOVIDA, 2007a). 
Conforme pode-se observar em Rede Ecovida (2007a, p. 11, grifos do autor):
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A Rede Ecovida se concretiza basicamente a partir de uma identidade e 
reconhecimento histórico entre as iniciativas de Ong’s e organizações de 
agricultores construídos na região sul. Assim, imediatamente passa se tor-
nar uma Rede da Região Sul.

Diante dessa história conclui-se que a Rede não nasce em 98. Nesta data 
inicia-se um novo formato organizacional de um movimento agroecoló-
gico no Sul do Brasil: a Rede Ecovida de Agroecologia.

O ano de 2000 marca a realização do 2º Encontro da Rede Ecovida, tam-
bém em Lages-SC, quando se define pela ampliação de sua perspectiva, ou seja, 
não restringir o processo de articulação somente ao campo da certificação, mas 
sim caracterizar-se como espaço de articulação da agroecologia no Sul do Bra-
sil. Assim, a Rede passa a denominar-se Rede Ecovida de Agroecologia, sendo 
a certificação participativa como um dos seus cinco grandes objetivos. O 2o en-
contro ampliado representa importante momento de afirmação da Rede Ecovi-
da, não somente pela ampliação da perspectiva pra além da certificação parti-
cipativa, mas também pela definição de uma série de conceitos e pressupostos 
que orientariam sua ação nos anos seguintes. Da mesma forma, esse encontro 
dá continuidade e afirma um perfil metodológico centrado numa perspectiva de 
horizontalidade, o que significa dizer que as definições de perfil político, técnico 
e os espaços de tomada de decisão são exaustivamente debatidos nos encontros 
ampliados, que contam com a presença de agricultores e técnicos em permanen-
te processo de diálogo.

O encontro do ano 2000 concentrou seus esforços em estabelecer as defi-
nições sobre os princípios e objetivos da Rede, perfil dos participantes, forma de 
inserção, atribuições, bem como a definição conceitual de agroecologia e outras 
questões que compuseram o documento “Organização e Funcionamento da Rede 
Ecovida de Agroecologia” (REDE ECOVIDA, 2000, 2003), que se pode caracteri-
zar como o regimento interno da Rede Ecovida. Segundo o documento:

A Rede Ecovida de Agroecologia é um espaço de articulação entre 
agricultores familiares e suas organizações, organizações de assessoria 
e pessoas envolvidas e simpatizantes com a produção, processamento, 
comercialização e consumo de alimentos ecológicos. A Rede trabalha 
com princípios e objetivos bem definidos e tem como metas fortalecer a 
agroecologia nos seus mais amplos aspectos, disponibilizar informações 
entre os envolvidos e criar mecanismos legítimos de geração de credibilidade 
e de garantia dos processos desenvolvidos pelos seus membros (REDE 
ECOVIDA, 2000, p. 4).
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O encontro define que para integrar-se à Rede Ecovida é necessário estar 
inserido em alguma forma de organização. Notadamente no caso das famílias 
agricultoras, que só podem filiar-se à Rede caso estejam organizados em grupos, 
formais ou informais. À exceção da figura do colaborador, os demais membros 
devem estar inseridos em alguma forma de organização local. Além dos grupos 
de agricultores, define-se que podem integrar a Rede Ecovida as ONGs de asses-
soria, organizações de consumidores (cooperativas, associações de bairro, etc.), 
comercializadoras e agroindústrias, desde que sejam microempresas e empreen-
dimentos familiares (REDE ECOVIDA, 2000, 2007a). Portanto, a Rede Ecovida 
caracteriza-se como uma rede de organizações orientadas pelos princípios e ob-
jetivos destacados no Quadro 1.

Quadro 1. Princípios e Objetivos da Rede Ecovida de Agroecologia

Princípios Objetivos
Ter a Agroecologia como base para o desen-
volvimento sustentável

Desenvolver e multiplicar as iniciativas 
agroecológicas.

Garantir a qualidade do processo através da 
Certificação Participativa

Incentivar o trabalho associativo na produção 
e no consumo de alimentos ecológicos.

Trabalhar com agricultores e agricultoras fa-
miliares e suas organizações

Articular e disponibilizar informações entre as 
organizações e pessoas

Ser regida por normativa própria de funciona-
mento e de produção

Aproximar, de forma solidária, agricultores e 
consumidores

Trabalhar na construção do comércio justo e 
solidário

Ter uma marca-selo que expresse o processo, o 
compromisso e a qualidade
Fomentar o intercâmbio, o resgate e a valori-
zação do saber popular

Fonte: Rede Ecovida, 2000, p. 3.

Nesse mesmo ano de 2000 os integrantes da Rede Ecovida decidem por um 
formato descentralizado de organização, mesmo porque a amplitude da Rede in-
viabilizava o processo de articulação realizado de forma centralizada como até o 
momento, principalmente por meio dos encontros ampliados e de reuniões de 
coordenação. Define-se, então, por uma organização estruturada em “núcleos 
regionais”, que reproduzem nas microrregiões a estrutura da Rede Ecovida, con-
tando com coordenação, secretaria, tesouraria, além da formação de um conselho 
de ética próprio (REDE ECOVIDA, 2000, 2007a).

Os núcleos regionais são a unidade funcional da Rede Ecovida, onde se efe-
tiva o processo de certificação participativa. A Figura 1 ilustra a forma como a 
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Rede se organiza, demonstrando as diversas etapas, desde as famílias até a Rede 
como um todo, usando como referência o Núcleo Litoral Solidário do Rio Grande 
do Sul. A melhor interpretação da imagem pode ser feita se lida da direita para a 
esquerda. Ou seja, os grupos de agricultore(a)s configuram um primeiro nível de 
articulação em rede, espaço fundamental de estruturação da Rede Ecovida como 
um todo. A articulação entre eles e deles com ONGs, grupos de consumidore(a)s 
e outras organizações em determinada região, configuram um Núcleo Regional, 
um segundo nível de articulação em rede. A soma dos diferentes Núcleos Re-
gionais configuram a Rede Ecovida de Agroecologia como um todo, sendo este 
o terceiro nível de articulação da Rede.

Figura 1 – Exemplo de estruturação de um núcleo dentro da rede

Fonte: Rede Ecovida (2007a, p. 16).

Ainda em perspectiva histórica, no ano de 2001, um novo Encontro (o ter-
ceiro), realizado em Francisco Beltrão no Paraná, discute as normas internas para 
a transição agroecológica. Realizou-se um profundo debate entre agricultores, 
técnicos e a presença de algumas representações de consumidores em torno das 
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normas e dos procedimentos de certificação (REDE ECOVIDA, 2003). Esse de-
bate culminou na produção do documento denominado “Normas Simplificadas 
da Rede Ecovida de Agroecologia” (REDE ECOVIDA, 2001) e no formulário de 
certificação das famílias agricultoras. Ambos documentos, com os princípios 
da certificação participativa, orientações de uso do selo e outras orientações, 
resultaram na publicação no ano de 2004 do “Caderno de Formação: Certifica-
ção Participativa de Produtos Ecológicos” (REDE ECOVIDA, 2004), conforme 
observado na Figura 2.

A ampliação no campo de ação da Rede Ecovida, para além da certificação 
participativa, refletiu de forma clara o momento histórico em que se encontra-
vam as organizações de agricultores e de assessoria do campo agroecológico no 
Sul do Brasil. No entanto, há que destacar que a metodologia de certificação par-
ticipativa em rede é um importante aspecto de unicidade e inovação dentro da 
Rede, dando originalidade à sua proposta, principalmente quando articulada à 
construção de mecanismos alternativos de mercado.

Nesse sentido, as normas simplificadas construídas no 3o Encontro Amplia-
do resultaram em importante momento de consenso dentro da Rede Ecovida, 
no que se refere aos critérios e a metodologia da certificação participativa. Esse 
procedimento possibilitou não só maior unicidade no processo de certificação, 
como acabou por lhe conferir maior respaldo. Esse aspecto se tornou importante 
ferramenta no momento da negociação política em torno da aceitação da certifi-
cação participativa no marco legal brasileiro de agricultura orgânica. A constru-
ção de uma nova metodologia e, consequentemente, de um novo processo social 
em torno da geração de credibilidade para garantia da qualidade de produtos 
orgânicos/ecológicos, pode ser resumida da seguinte forma:

A certificação participativa é um sistema solidário de geração de credibi-
lidade. O selo de certificação da Rede Ecovida expressa que o produto foi 
gerado com respeito ao meio ambiente e que é fruto de relações sociais 
justas. A aplicação dos princípios e a verificação das normas de produção 
ecológica são realizadas com a participação efetiva dos agricultores e consu-
midores envolvidos no processo, garantindo o aperfeiçoamento constante e 
o respeito às características de cada região. O selo ECOVIDA é o resultado 
de um processo participativo, que envolve uma série de procedimentos de-
senvolvidos dentro de cada núcleo regional, onde ocorre a filiação à Rede, 
a convivência e a verificação do Conselho de Ética, concedendo o selo se 
for o caso e quando solicitado pelo grupo (REDE ECOVIDA, [200-], s/p).



ABASTECIMENTO ALIMENTAR

263

A sistematização realizada pela Rede Ecovida em torno das normas e dos 
procedimentos de certificação tornou-se também importante referência para a 
difusão da certificação participativa em outros países. A Figura 2 exibe traduções 
do caderno de normas da Rede Ecovida para o espanhol e inglês feita por ONGs 
estrangeiras com objetivo de promover a certificação participativa em seus países.

Figura 2 – Caderno de formação da Rede Ecovida e suas respectivas traduções 
ao inglês e espanhol

Fonte: Rede Ecovida (2004, [200-], [2005?]).

A partir do 3o Encontro ampliado foram detalhadas as estruturas de orga-
nização e articulação da Rede Ecovida, uma vez que ficou decidido pela reali-
zação de encontros ampliados somente a cada dois anos. Criou-se, então, como 
principal instância de decisão no âmbito da Rede, à exceção dos encontros am-
pliados, a realização de “plenárias de núcleos”, que reuniriam no mínimo dois 
representantes de cada núcleo e seriam realizadas duas a três vezes ao ano (REDE 
ECOVIDA, 2007a).

Assim, a Rede Ecovida passa a estruturar-se a partir dos núcleos regionais, 
plenárias de núcleos, coordenação geral e encontro ampliado; complementa esta 
estrutura a formação temporária ou permanente de “Grupos de Trabalho” por 
demanda. As comissões de ética se fazem presentes em três instâncias (grupos, 
núcleos e Rede). O organograma organizacional da Rede Ecovida, que reflete 
esta estrutura, pode ser observado na Figura 3.
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Figura 3 – Organograma da Rede Ecovida de Agroecologia

Fonte: Rede Ecovida (2007a, p. 18).

Esta dinâmica organizativa possibilitou um reconhecimento maior entre 
os membros da Rede Ecovida e, por outro lado, exercitava o processo de certifi-
cação participativa nas regiões. Na perspectiva de fortalecer a imagem da Rede 
Ecovida, uma plenária de núcleos realizada no ano de 2002 optou pela divisão da 
imagem da Rede em dois modelos. O primeiro é o selo a ser utilizado nos produ-
tos certificados; o segundo é a logomarca da Rede, a fim de utilizar em materiais 
didáticos e de divulgação. Uma das preocupações centrais era o de evitar a con-
fusão entre os consumidores, uma vez que o uso do selo de qualidade orgânica 
em outros espaços, que não o rótulo dos produtos, poderia gerar dificuldades de 
compreensão sobre o que era ou não um produto orgânico. Da mesma forma, a 
criação de uma logomarca separada de um selo ampliava suas possibilidades de 
uso como material de identificação entre os membros da rede (REDE ECOVI-
DA, 2002). Ambos os materiais possuem orientações claras e definidas sobre as 
formas e condições para o uso de cada imagem (REDE ECOVIDA 2004, 2007a). 
A Figura 4 expressa a mudança e a evolução gráfica do selo e da logomarca da 
Rede Ecovida. Da esquerda para a direita mostra-se inicialmente o selo/marca 
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original da Rede Ecovida (quando não havia separação); o selo e logomarca com 
o dito “ecovida” em preto representam o momento da divisão entre selo e logo-
marca, e por fim a logomarca e selo atuais da Rede Ecovida.

A partir do encontro realizado em Francisco Beltrão em 2001, a dinâmica 
organizativa da Rede foi se consolidando; a coordenação passou a ser colegiada, 
com, pelo menos, três representantes de cada Estado e as plenárias possibilitavam 
maior celeridade na tomada de decisões. Dessa forma, os encontros ampliados 
se tornaram cada vez mais espaços de intercâmbio, formação, celebração e mo-
bilização política, deixando seu caráter deliberativo de lado. As decisões funda-
mentais que passam pelos Encontros Ampliados são a eleição da coordenação e 
a aprovação da formação de novos Núcleos Regionais.

Figura 4 – Selos e logomarcas da Rede Ecovida

Fonte: Rede Ecovida (2007a) e site da Rede Ecovida.

Os encontros ampliados, porém, podem ser considerados como os marcos 
que expressam o momento político da Rede Ecovida. Assim, a partir de 2003, os 
encontros passam a ter lemas que simbolizavam esses momentos e pautavam a 
dinâmica de discussões e formação no âmbito da Rede. No Quadro 2, um breve 
resumo dos encontros ampliados realizados pela Rede Ecovida de Agroecologia.



ABASTECIMENTO ALIMENTAR

266

Quadro 2. Encontros ampliados da Rede Ecovida de Agroecologia3 4

Encontro 
Ampliado

Ano Local Lema Participantes Temática

1º* maio/
1999

Lages-SC ** 120 Discussão das formas de 
organização e alcance da 
Rede

2º* 29-30 
maio/
2000

Lages-SC ** 150 Construção das Normas 
de organização e fun-
cionamento, princípios, 
objetivos e formas de 
adesão

3º* maio/ 
2001

Francisco 
Beltrão-PR

** 200 Discussão das normas de 
certificação participativa

4º 13-15  
maio/
2003

Passo 
Fundo-RS

Cultivando a éti-
ca, reproduzin-
do a vida

350 Foco no fortalecimen-
to dos mecanismos de 
geração de credibilida-
de e controle social no 
processo de certificação 
participativa

5º 26-28
julho/ 
2005

Praia 
Grande-SC

Agricultura eco-
lógica, alimen-
tando a sobera-
nia de um povo

800 Debater a relação entre 
agroecologia e soberania 
alimentar

6º 17-19
 julho/ 
2007

Lapa-PR Nossa identida-
de se constrói 
em rede

1000 Fortalecer a identidade 
entre os integrantes e os 
processos organizativos e 
políticos dentro da Rede 
Ecovida76

7º 5-7
setem-
bro/ 
2009

Ipê-RS Agricultura fa-
miliar ecológica: 
produzindo ali-
mentos, alimen-
tando sonhos

1200 Os circuitos de comer-
cialização dentro da 
Rede e o papel das polí-
ticas públicas para a pro-
moção da Agroecologia

8º 28-30 
maio/
2012

Florianó-
polis-SC

Construindo So-
nhos, dando Eco 
à Vida

1200 Relação OPAC – Rede, 
políticas públicas de 
apoio à agroecologia 
e novas estratégias de 
comercialização

3 Nesse encontro é lançado o “Caderno de Formação no 1: uma identidade que se constrói em rede”, com o objetivo de 
orientar novos grupos e fortalecer o processo organizativo daqueles que já a compõem (REDE ECOVIDA, 2007a). Esse 
caderno e o caderno sobre certificação participativa constituem os principais materiais de formação da Rede Ecovida.

4 Destaque para a Feira de Saberes e Sabores, a mais significativa dentre todas que ocorreram nos encontros.
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9º 20-22
abril/
2015

Marechal 
Cândido 
Rondon-PR

Agroecologia 
em Rede – Cul-
tivando a Vida

1500 Atualidade e futuro da 
Agroecologia; Gênero, 
Juventude e Agroecolo-
gia. Gestão e melhora do 
SPG da Rede77

10º 21-23  
abril/ 
2017

Erechim-RS Cuidado, Cultu-
ra e Bem Viver: 
Construindo 
Caminhos

1500 Concepção de Agroeco-
logia para além da pro-
dução orgânica, repre-
sentando também uma 
alternativa para ter mais 
qualidade de vida no 
campo e na cidade, com 
segurança e soberania 
alimentar e respeito às 
diversidades de gênero e 
de gerações.

Fonte: Rede ECOVIDA (2007); Informantes-chave; www.ecovida.org.br; vivência dos autores.
* Estes primeiros três encontros eram nominados somente de encontros; a partir do quarto se utilizou a expressão encontro 
ampliado. Cabe ressaltar que houve outras reuniões e encontros prévios a estes, desde o ano de 1998, mas é a partir de 1999 
que se contabilizam como Encontros Ampliados.
** Não havia proposição de lema para estes primeiros encontros.

Vale destacar que entre os anos de 2009 a 2011 concentraram grande parte 
dos esforços das organizações da Rede em torno do processo de regulamentação 
da agricultura orgânica e, consequentemente, da legalização da certificação par-
ticipativa. Tal processo demandou um esforço burocrático e de coleta e organi-
zação de informações em vários níveis, desde as unidades produtivas, passando 
pelos mecanismos de comercialização e organização (REDE ECOVIDA, 2010).

Apesar da motivação para formação da Rede ter se dado por uma reação 
à imposição de um modelo de certificação e regulamentação dos produtos eco-
lógicos, sua criação reflete um momento de amadurecimento do campo agroe-
cológico, que passa a perceber a necessidade de fortalecimento dos processos 
de articulação entre as diversas experiências em andamento (REDE ECOVIDA, 
2007a). A definição de agroecologia por ela adotada exemplifica sua perspectiva 
holística e multidimensional dos processos rurais; nela questões técnico-produ-
tivas se articulam com dimensões sociais, econômicas, culturais e, obviamente, 
ambientais. Para a Rede Ecovida, a agroecologia pode ser definida como:

[...] processo de produção de alimentos e produtos em conjunto com 
a natureza, onde os agricultores (as) possam desenvolver suas ativida-
des sem agredir o meio ambiente, tornando independentes dos “pacotes 
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tecnológicos” com seus caros e degradantes insumos industriais, visando 
não somente as sobras financeiras, mas principalmente qualidade de vida. 
É a base para o desenvolvimento sustentável nos aspectos sociais, ambien-
tais e econômicos, envolvendo as dimensões políticas, técnicas e culturais, 
em processos educativos e metodologicamente adequados, onde (os) tra-
balhadores (as) assumem o protagonismo maior e aumentam seu poder 
de intervenção na sociedade de forma organizada. (CEPAGRI, 1998 apud 
REDE ECOVIDA, 2007a, p. 25).

A Rede Ecovida configura-se como um espaço fundamentalmente voltado 
para a articulação e o fortalecimento de seus membros e a promoção da agroe-
cologia em suas diversas dimensões. Nesse sentido, cabe ressaltar a frequente 
preocupação de seus integrantes pela garantia da horizontalidade em seu funcio-
namento. Mais do que falar em uma ação da Rede Ecovida em si, o que se pode 
afirmar é que a Rede Ecovida é a expressão articulada das ações desenvolvidas 
por cada uma das organizações que a integra. É evidente que esse processo é car-
regado de limites e contradições, como em todo processo de organização social, 
porém, também é evidente que a forma de agir e pensar dentro da Rede Ecovida 
tem fortalecido esta perspectiva horizontal de funcionamento.

Atualmente, segundo informes da coordenação e da Associação Ecovida de 
Certificação Participativa (AECP), a Rede Ecovida conta com aproximadamen-
te 5000 famílias de agricultore(a)s que a integram, organizadas em cerca de 500 
grupos. Dessas, cerca de 3200 estão certificadas. Integram ainda a Rede mais de 
20 organizações de consumidores, 80 organizações de assessoria, 120 agroindús-
trias, 40 comercializadoras, organizadas em 28 núcleos regionais, distribuídos 
por cerca de 350 municípios do Sul do Brasil, conforme pode ser observado nas 
Figuras 5, 6, 7 e 8 (MEIRELLES, 2017; PEREZ-CASSARINO, 2012).
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Figura 5. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado do Paraná

Fonte: Rede Ecovida, 2016.

Figura 6. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado de Santa Catarina

Fonte: Rede Ecovida, 2016.
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Figura 7. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Rede Ecovida, 2016.

Figura 8. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Sul do Brasil

Fonte: Rede Ecovida, 2016.
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Vale lembrar que esta presença tem sido crescente no decorrer dos anos. 
Dados iniciais, do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, davam conta da 
presença de algo em torno de 350 famílias de agricultore(a)s integrando a Rede 
Ecovida. A ação articulada das organizações de agricultore(a)s, ONGs, grupos 
de consumidore(a)s em forma de rede indica que há uma reconhecida efetivi-
dade na metodologia, opção política e proposta técnico-produtiva e socioeco-
nômica assumida em torno da agroecologia por estas organizações. Muito há 
de aprimorar-se ainda neste processo, mas o próprio avanço desenfreado do 
agronegócio neste mesmo período, impôs limites significativos ao avanço da 
agroecologia, tais como a deriva de agrotóxicos, a contaminação transgênica, 
a monopolização dos canais de comunicação, estabelecendo um ambiente des-
favorável, principalmente no meio rural à proposição de modelos alternativos 
ao hegemonicamente estabelecido.

Esse avanço esteve fortemente apoiado em políticas de governo, mas é pre-
ciso reconhecer que a partir do ano de 2003, com a ascenção do governo Lula, 
para além do apoio declarado ao agronegócio, também foi possível construir um 
conjunto de políticas que deram impulso à iniciativas no campo da agroecologia.

Neste contexto de limites e avanços, apoios e enfrentamentos, um dos im-
portantes espaços de crescimento da agroecologia foi a abertura dos mercados 
institucionais, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e das 
aquisições da agricultura familiar na alimentação escolar. Essas políticas vieram a 
qualificar uma estratégia há muito adotada pelos grupos que integram a Rede, de 
diversificar seus canais de comercialização, visando, prioritariamente, abastecer 
os mercados locais. Essa perspectiva de comercialização construída pelo coleti-
vo de organizações que integram a Rede Ecovida será tratada na próxima seção.

A Rede Ecovida e seu ideário de comercialização

Em todo esse processo de constituição, fortalecimento e consolidação da 
Rede Ecovida de Agroecologia esteve presente a formulação e prática de uma 
etapa importante da produção agrícola: a comercialização. Nos primórdios da 
Rede, mesmo antes de seu surgimento como tal, a busca do que então se chamava 
comercialização direta era uma preocupação constante. O desiderato de diminuir 
os elos que separam produção e consumo sempre foi buscado.
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Nos documentos gerados ao longo dos anos pela Rede Ecovida ela expressa 
seus princípios e objetivos de trabalho. Nestes documentos é evidente a orientação 
aos seus membros para buscarem estratégias de mercado baseadas no comércio 
justo e solidário e, consequentemente, a priorização dos mercados locais. Esse 
enfoque de mercados, conforme apontado na seção anterior, mais do que uma 
proposição política, representa a prática e o pensamento das organizações no 
momento de criação e estabelecimento da Rede Ecovida, que procurou agregar 
os objetivos e ideais de seus integrantes em um espaço político comum. O ca-
derno de formação nº 1 descreve de forma mais detalhada seus princípios e nele 
se destacam os seguintes princípios em relação à comercialização:

- Fortalecimento das relações de economia popular solidária na Rede e a 
articulação junto a outros espaços e formas de mercado justo e solidário.

- Priorização da relação direta com os consumidores(as), o abastecimen-
to local e regional, com perspectivas à segurança e soberania alimentar.

- Oposição a qualquer forma de exploração ou opressão seja econômica, 
política, social, de gênero ou geração (REDE ECOVIDA, 2007a, p. 15).

A perspectiva de uma relação diferenciada com os mercados encontra-se 
integrada à própria dinâmica de organização e funcionamento da Rede Ecovida. 
Em seus critérios de certificação, descritos no caderno de formação sobre cer-
tificação participativa, observam-se orientações bastante claras no que se refere 
ao perfil de mercados e ao tipo de relação que se pretende estabelecer. A pro-
posição de formas alternativas de mercado compreende-se como critério para 
inserção e certificação no âmbito da Rede Ecovida. No que se refere às “normas 
de produção ecológica”, no campo das “regras gerais”, destaca-se um item que 
trata da comercialização, no qual se propõe como objetivos para os grupos de 
agricultores que pretendem ser certificados:

- O acesso de toda população aos produtos ecológicos, independente do 
nível de renda. Para isto os produtos devem ser ofertados a preços que se-
jam justos ao produtor e acessíveis aos consumidores;

- O estabelecimento de relações mais próximas entre agricultores e con-
sumidores através de formas de comercialização que priorizem a venda 
direta e/ou que reduzam ao máximo as intermediações;

- A valorização e priorização no atendimento ao mercado interno (REDE 
ECOVIDA, 2004, p. 16).
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Os dados objetivos sobre volumes e canais de comercialização dentro da 
Rede são escassos. Podemos afirmar que a Rede Ecovida não conhece em deta-
lhes a Rede Ecovida. A estrutura descentralizada, a falta de uma maior institu-
cionalidade e a pouca cultura de sistematização de dados são algumas das razões.

Os dados da pesquisa de campo realizada nos anos de 2010-2011 na tese de 
doutoramento de PEREZ-CASSARINO (2012) são um esforço importante no 
sentido de consolidar informações sobre os diferentes canais de comercialização 
construídos pelos grupos da Rede e seu volume de comercialização. Mas o dina-
mismo natural dos processos de comercialização nos impede considerar que os 
dados de cinco anos atrás são válidos do ponto de vista quantitativo.

No entanto, o conhecimento da realidade da Rede Ecovida por parte dos 
autores e o acompanhamento às dinâmicas de comercialização que nela ocorrem 
permitem afirmar que o perfil e o peso de cada iniciativa de comercialização em 
relação às demais têm se mantido no decorrer dos anos. Dessa forma, os dados 
serão apresentados no sentido de estabelecer comparativos entre as diferentes 
formas de comercialização da Rede, que possibilitam a análise entre os pressu-
postos propostos pela Rede em seus documentos e a prática de comercialização 
das organizações que a integram.

Um dos aspectos a destacar na estratégia de comercialização construída 
pelas organizações que integram a Rede Ecovida é que na quase totalidade dos 
núcleos regionais, as feiras ecológicas são as protagonistas do processo de comer-
cialização. Estima-se que hoje ocorram mais de 250 feiras ecológicas em mais de 
200 municípios do Sul do Brasil (em 2011 eram 165 feiras), em municípios de 
pequeno, médio e grande porte. Em 2011, as feiras representavam mais de 40% do 
volume mensal total comercializado pelos grupos que integram a Rede Ecovida.

As feiras são vistas dentro da Rede como a expressão mais genuína do que 
ela busca como estratégia de comercialização. São um instrumento fundamen-
tal para popularizar e democratizar o acesso a produtos ecológicos. Promovem 
o consumo de produtos locais. Os preços são convenientes para quem produz e 
para quem consome. E ainda podemos dizer que existe uma forte tendência que 
as bancas de uma feira expressem integralmente a biodiversidade que caracteriza 
uma propriedade manejada com o enfoque agroecológico.

É importante notar que as feiras têm se caracterizado como o “ponto de partida” 
para a comercialização nos grupos da Rede, construindo uma cultura, desde o início 
da construção dos mercados por parte dos grupos, de que a relação direta com os 
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consumidores, a sociabilidade nos espaços de comercialização, a valorização do 
papel do agricultor, a diversificação da produção, o atendimento aos mercados locais 
– valores  intrínsecos às feiras – configuram-se como pressupostos da estratégia de 
comercialização construída pelas famílias que integram a Rede Ecovida.

O segundo equipamento de comercialização mais relevante entre os grupos 
da Rede Ecovida são os mercados institucionais. Com o declínio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) como política pública acessível aos agricultores 
familiares, o mercado institucional hoje está centrado basicamente no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Em 2010-11, pouco mais de 20% do volume comercializado pela Rede Eco-
vida envolvia os mercados institucionais, porém os dados refletiam fundamen-
talmente a execução do PAA. É a partir de 2011-12 que as compras no PNAE 
se expandem e boa parte das prefeituras e governos de Estado passam a realizar 
chamadas públicas para as compras da agricultura familiar de forma mais es-
truturada. De forma a exemplificar, os dados de 2010-11 indicavam um número 
próximo a R$ 1 milhão/mês em produtos ecológicos comercializados no âmbito 
da Rede nestes mercados. Em 2015, somente o Núcleo Mauricio Burmeister do 
Amaral, da região metropolitana de Curitiba-PR, comercializou cerca de R$ 400 
mil/mês nas chamadas públicas municipais e estadual na região.

Apesar do estímulo aos mercados locais e a prioridade às relações diretas 
entre agricultor e consumidor – conforme se observa nas feiras e mercado ins-
titucional –, os grupos de agricultore(a)s também têm realizado esforços em di-
versificar suas estratégias de comercialização, o que significa acessar também os 
canais estabelecidos de produtos orgânicos. As vendas no varejo “convencional” 
(supermercados, lojas especializadas, distribuidoras de produtos orgânicos, res-
taurantes, empresas, etc) representava em 2011 pouco mais de 20% do volume co-
mercializado pelos grupos pesquisados. Essa tendência tem sido mantida na Rede.

Essa comercialização extrapola em muitos casos o mercado local, deslo-
cando produtos para outros Estados e regiões. De uma forma geral, gestores dos 
processos de comercialização tem afirmado que a demanda é maior do que a 
oferta de produtos e que, apesar de serem mercados de nicho, ainda encontram-
-se em franca expansão.

Isso tem permitido melhores condições de negociação por parte dos gru-
pos, não tendo que enfrentar, na maioria dos casos, as condições características 
que estes mercados impõe aos seus fornecedores, tais como rígidas exigências de 
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padronização dos produtos, devolução de sobras, extensão dos prazos de paga-
mento, entrega de “enxovais”, exigência de repositores, entre outros fatores, que 
encarecem os custos e exigem uma logística e gestão mais elaborada.

Não se observa, porém, uma preocupação ou reflexão mais aprofundada 
dos grupos e núcleos da Rede sobre os riscos de uma mudança no processo de 
negociação com a possível imposição de algumas ou todas as condições impos-
tas aos fornecedores “convencionais” desses canais, notadamente grandes redes 
supermercadistas.

Ainda como uma proposta de construção alternativa de mercados, um dos 
mecanismos que têm sido estimulada no âmbito da Rede Ecovida nos últimos 
anos, com a entrada no mercado institucional, é a abertura de pontos fixos, ou 
seja, lojas de comercialização de produtos ecológicos gestionadas por membros 
da Rede. Seus desenhos variam de acordo com as regiões, há pontos fixos man-
tidos por associações de agricultores e outros por empreendedores individuais 
familiares, consumidores e/ou agricultores filiados à Rede. No entanto, os pontos 
que mais têm chamado a atenção são aqueles abertos por organizações de con-
sumidores, geralmente cooperativas que articulam consumidores de um bair-
ro ou município e se organizam no intuito de manter um espaço que permita 
a comercialização permanente de produtos ecológicos no decorrer da semana.

Apesar de ainda serem poucos os pontos (31 mapeados em 2011), é uma es-
tratégia que se encontra em expansão e muito valorizada pelos grupos da Rede e 
consumidores, uma vez que permitem o abastecimento mais regular e não somente 
em alguns dias da semana, tal qual as feiras ecológicas. Em 2010-11 representava 
pouco mais de 5% do volume mensal total comercializado pelos grupos. Porém, 
seu processo de gestão e os custos de manutenção de um espaço regular (locação, 
funcionários, custos de manutenção etc.) dificultam a difusão desta estratégia de 
forma mais ampla, sendo que o apoio do poder público cumpre um papel rele-
vante no estímulo e expansão destas iniciativas, tais quais pode se observar em 
alguns municípios com os Centros de Comercialização Permanentes da Agricul-
tura Familiar (CCPAF), espaços muitas vezes apoiados pelo Poder Público para 
viabilizar a comercialização da agricultura familiar em seus municípios. Somente 
no Paraná são mais de 40 em funcionamento, com diferentes dinâmicas e formas 
de gestão (BISCHOF, 2016), mas que servem como referência para implementar 
ações públicas voltadas à especificidade dos produtos ecológicos.
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No estudo realizado em 2010-11, as demais estratégias de comercialização 
foram agrupadas em um item chamado “outras iniciativas”, que incluía entregas 
residenciais, cestas e exportação, as quais representam um vo lume reduzido no 
âmbito da Rede Ecovida. No total, essas iniciativas somam um volume financei-
ro inferior a 5% do volume total comercializado pelos grupos da Rede Ecovida.

A inovação proposta pelo Circuito Sul de 
Circulação de Alimentos Ecológicos

Uma análise à parte merece ser realizada para o caso do Circuito Sul de 
Circulação de Alimentos Ecológicos. O Circuito Sul começou a estruturar-se em 
meados de 2006, visando ao intercâmbio de produtos entre alguns núcleos da 
Rede Ecovida de Agroecologia, a fim de garantir maior oferta de produtos nas 
feiras e demais canais de comercialização, bem como superar a sazonalidade da 
produção em cada região. Da mesma forma, o Circuito visa aumentar a oferta 
de alimentos ecológicos para as próprias famílias agricultoras. A comercializa-
ção se dá basicamente por meio da troca de produtos entre as associações de 
cada região. As rotas estabelecidas comunicam os núcleos entre si, recolhendo 
produtos das associações que se situam no âmbito da rota. Como norma geral, 
cada associação, por meio de seus canais de comercialização, demanda volumes 
de produtos próximos aos que ofertam. As rotas principais funcionam semanal-
mente e hoje têm cumprido um importante papel no aumento da diversidade de 
oferta nas feiras e para o mercado institucional, principalmente no atendimento 
aos editais do PNAE (MARFIL, 2009).

O Circuito se organiza em “estações”, que correspondem às organizações 
envolvidas em cada Núcleo Regional com o intercâmbio de produtos. A articu-
lação entre pedidos e oferta se dá por comunicações telefônicas e via internet, 
feitas entre os agricultores interessados, havendo pouco envolvimento das orga-
nizações de assessoria. O intercâmbio de produtos conta com quase nenhuma 
estrutura física de suporte, de fato, os caminhões se encontram nas estações e vão 
realizando a troca de produtos entre um caminhão e outro, seguindo viagem de 
retorno para suas estações. Apesar de ainda ter muitos desafios a superar, prin-
cipalmente em termos de facilidade de comunicação e de logística para a comer-
cialização, o Circuito tem se caracterizado como uma das principais inovações 
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em termos de comercialização no âmbito da Rede. Seu funcionamento, apesar de 
ainda demandar, em alguns casos, a realização de grandes distâncias, representa 
importante fator de garantia de regularidade e aumento da oferta de produtos, 
portanto de garantia de abastecimento.

A seguir tem-se o mapa de rotas do Circuito. O funcionamento delas não 
é fixo, ou seja, algumas funcionam em determinados períodos do ano somente. 
Da mesma forma, pequenos ramais se formam em torno dessas rotas, que ligam 
os grupos próximos às rotas principais. A rota mais frequente e com maiores 
volumes até o momento no Circuito é a que corresponde ao trecho “Erechim/
RS-Curitiba/PR”, que funciona semanalmente (Figura 9). Segundo Marfil (2014), 
o Circuito Sul tem incrementado seus volumes de comercialização ano a ano. Em 
2014, foram mais de 3.500 toneladas de alimentos circulando entre as rotas do 
Circuito, envolvendo cerca de 1500 famílias em seu funcionamento.

Figura 9 – Mapa das rotas do Circuito Sul de comercialização da Rede Ecovida

Fonte: DAROLT et al. (2016).
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Segundo Darolt et al. (2016), as seguintes rotas se encontram em funciona-
mento no ano de 2016, vinculando as mais diferentes estações, sendo que umas 
funcionam permanentemente e outras podem funcionar somente em períodos 
de safra ou demanda de produtos:

a) Estações-núcleo: são dez e estão localizadas nos Estados do RS, SC, PR, SP, 
MG e BA;

b) Conexões e subestações: são dezessete no Estado do RS, quatorze no Estado 
de SC, vinte seis no Estado do PR, quatro no Estado de SP uma no estado de 
MG e três no Estado da BA;

c) Número de municípios: 73 municípios;
d) Quantidade de Rotas Longas (mais de 300 Km): 09 rotas;
e) Quantidade de Rotas Médias (de 50 Km a 300 Km): 11 rotas;
f) Quantidade de Rotas Curtas (Local até 50 Km): 24 rotas.

Como síntese do levantamento até aqui realizado sobre a dinâmica e ini-
ciativas de comercialização na Rede Ecovida, foram elaborados mapas da in-
cidência da Rede  nos três estados do Sul do Brasil, destacando quais as inicia-
tivas de comercialização presentes em cada município. A Figura 10 apresenta 
a distribuição das iniciativas de comercialização e grupos da Rede Ecovida em 
cada estado, considerando os 17 núcleos regionais (de uma total de 26, mas 
que em termos de volume representam cerca de 80% da comercialização da 
Rede) que enviaram as informações que compõem o levantamento de 2010-11 
(PEREZ-CASSARINO, 2012).
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Figura 10 – presença da Rede Ecovida e seus canais de comercialização

Fonte: Perez-Cassarino, 2012. 
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Apesar da ausência de vários municípios neste levantamento, os dados re-
velam a presença e a diversidade de formas de comercialização dentro da Rede 
Ecovida de Agroecologia. Este aspecto configura-se como um dos elementos 
centrais da estratégia de comercialização constituída pelos grupos que compõe 
a Rede, pautado não somente pela busca da aproximação entre produtores e 
consumidores e o fortalecimento dos mercados locais, mas também pela diver-
sificação de canais de comercialização como forma de garantir a autonomia das 
famílias e suas organizações (PEREZ-CASSARINO, 2012).

Considerações finais

A Rede Ecovida de Agroecologia tem se consolidado como uma articula-
ção de organizações que se tornou uma das referências no debate em torno da 
comercialização e certificação alternativas. Até o presente momento, no entanto, 
apesar dos vários estudos em torno da Rede, poucas eram as informações que 
tornavam visível o discurso e proposta de trabalho a que a Rede se propõe.

Os dados coletados e a análise realizada nos permitem afirmar que as or-
ganizações que integram a Rede Ecovida têm se orientado pela perspectiva da 
construção social dos mercados (MALUF, 2004; WILKINSON, 2008), que busca 
construir formas de abastecimento alimentar que estejam socialmente enraiza-
das – tendo a aproximação agricultor-consumidor como pressuposto – e am-
bientalmente situadas.

A análise aqui realizada se coloca como uma sistematização da colaboração 
que a Rede Ecovida tem proporcionado no redesenho dos sistemas agroalimentares 
e, neste caso, na proposição de referências apara a construção de uma estratégia 
de abastecimento alimentar orientada pela promoção da Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (MALUF, 2009, SEVILLA-GUZMÁN; SOLER, 2010).

A partir da leitura do perfil da comercialização no âmbito da Rede Ecovida 
de Agroecologia, pôde-se observar que os grupos que a integram têm procura-
do estabelecer uma prioridade no que se refere ao atendimento dos mercados 
locais. Da mesma forma, observa-se que prevalecem as estratégias focadas na 
aproximação agricultor-consumidor e os esforços por construir mecanismos de 
mercado que evitem intermediações. Esse esforço da Rede em estabelecer ca-
nais de comercialização mais populares, pode ser interpretado como um sinal 
de coerência com seus objetivos, que pressupõe uma massificação dos processos 
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agroecológicos bem como uma leitura da agroecologia que vai para além do 
produtivo, engloba dimensões sociais e políticas e apontam para a construção 
de uma sociedade orientada pelos princípios da solidariedade, da preservação 
ambiental e da justiça em seu mais amplo sentido.
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Introducción

Asistimos en Uruguay a un proceso de intensificación agraria, impulsado 
por el crecimiento económico de la producción exportable con impactos sobre 
la sustentabilidad en aspectos económicos, sociales y ambientales. En una si-
tuación mundial de mayor inestabilidad debido a la globalización del sistema 
alimentario, el agotamiento y/o degradación de los recursos naturales y el cam-
bio climático. Es fundamental promover la transición hacia nuevas formas de 
organizar la producción, distribución y consumo de alimentos integrando un 
enfoque agroecológico.

Existe experiencia acumulada en Uruguay en producción ecológica, estrate-
gias comerciales diversas y organizacionales entre productores/as y consumidores/
as; sistemas de certificación participativa y algunos esfuerzos de fomentar el de-
sarrollo de la agricultura familiar en general. Diversos actores están impulsando 
actualmente un Plan Nacional de Agroecología promoviendo agriculturas más 
biodiversas, resilientes y socialmente justas.  Se parte de fortalecer el desarrollo 
del potencial endógeno; restaurar y potenciar el funcionamiento ecosistémico, 
donde los insumos externos son reemplazados por procesos naturales, para de-
sarrollar agroecosistemas sustentables.

La  conservación de  los  bienes naturales  es  un  aspecto central  vinculado al 
objetivo de producir y abastecer de alimentos sanos a la población, las estrategias 
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productivas y comerciales de los productores agroecológicos integran estos fun-
damentos y se relacionan también a formas de mejorar los ingresos y medios de 
sustento de la población rural, aumentando la resiliencia de los sistemas produc-
tivos y disminuyendo el riesgo frente a condiciones ambientales y de mercado.

El trabajo analiza la producción, comercialización y certificación de la 
producción ecológica en Uruguay, centrado en los aportes de un taller sobre co-
mercialización de productos ecológicos, realizado con la participación de agri-
cultores/as y personas vinculadas a la comercialización, procesamiento, consu-
midores y técnicos/as de la Red de agroecología, a partir del cual se plantea un  
primer  diagnóstico  y  se  desarrollan algunas  propuestas, desde  la  visión  de  
los actores. Dentro de esta concepción dentro de la transformación del sistema 
agroalimentario, la comercialización pasa a ser un elemento clave para el redi-
seño agroecológico en escalas amplias.

Contexto: producción agropecuaria en Uruguay

Uruguay es uno de los países de menor densidad de población de 
América Latina (3.300.000 habitantes, 176 mil km2), con 16 millones de hec-
táreas destinadas a la producción agropecuaria. De acuerdo al tipo de produc-
ción 78% de la tierra se dedica a ganadería, 10% a agricultura, 7% a forestación 
y 6% a otros usos.  El producto bruto interno (PBI) agroindustrial es del 12% 
del total y el sector agropecuario es muy relevante por su participación en 
el comercio exterior: las exportaciones del sector agropecuario/agroindustrial 
representan una fracción creciente de las exportaciones de bienes y servicios, 
pasan de 55-60% en 1985 para más del 75% en 2011. (PAOLINO Y MONDEL-
LI, 2013; DIEA-MGAP, 2016).

El país ha crecido económicamente, con tasas altas en relación a su 
historia: entre 2003 y 2013, el PBI nacional aumenta el 73%, gran parte de este 
crecimiento se explica por el aumento de la agricultura de granos (princi-
palmente soja) que crece 120%.

Uruguay ha tenido históricamente dos formas de producción agropecuarias: 
por un lado las estancias ganaderas, basadas en el pastoreo extensivo de pastu-
ras naturales y empresas  agrícolas  dedicadas  a  la  exportación  y  por  otro  la  
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agricultura  familiar, orientada hacia el mercado interno o vinculada en forma 
subordinada a cadenas de exportación.

En los últimos años se observa un proceso de intensificación agrícola, ca-
racterizada por el crecimiento de la agricultura (principalmente soja) y la fores-
tación, impulsadas por la rentabilidad asociada a un ciclo de precios altos de 
los comodities. Esto  trajo  como  consecuencia aumento  del  precio,  concen-
tración  y extranjerización de  la  tierra. Actualmente las familias agricultoras 
representan el 61,1 % del total y ocupan el 13,8 % del área agropecuaria, el 55 % 
de las explotaciones (entre 1 y 99 ha) reúnen el 4,5 % de la superficie, mientras 
el 9,3 % de las explotaciones superior a 1000 ha acumulan más de 61,3 % de la 
superficie, lo que muestra la enorme concentración de la propiedad de la tierra 
que existe en Uruguay (DIEA, 2011).

La profundización del modelo industrial de agricultura se fundamenta en 
la ampliación de escala, en base a la tecnología de cultivos genéticamente modi-
ficados (soja y maíz) y su paquete asociado de alto uso de insumos: entre 2002 
y 2014 las importaciones en Kg de principio activo, aumentaron en herbicidas 
874 %; insecticidas 175 % y  funguicidas 195 % (MGAP, 2016).  Para e l  p e -
r ío do  2000 a  2014 , la importación de fertilizantes aumentó 340 % (DIEA, 
2016). La producción de cultivos cerealeros e industriales, aumentó 390% en-
tre 2000 y 2014 y el área 370%. El rendimiento, para el caso de la soja, aumen-
ta un 36% entre 2000 y 2014, por lo que el aumento de producción se explica 
fundamentalmente por un crecimiento del área. En el caso de los plaguicidas 
las cifras indican un aumento de la cantidad por hectárea y por unidad de pro-
ducto (DIEA, 2016).

A la agricultura convencional y al cambio de uso del suelo; se asocia la 
degradación ambiental, involucrando procesos como degradación y desertifi-
cación de suelos; disminución y pérdida de biodiversidad; transformación del 
paisaje, pérdida y degradación de ecosistemas y su funcionalidad, deforestación 
eutrofización, sedimentación y contaminación de aguas, acumulación de resi-
duos de pesticidas en los productos alimenticios, junto con problemas sociales y 
económicos tales como desplazamiento productivo, creciente inseguridad acer-
ca de la productividad y rentabilidad futura de los establecimientos agrícolas 
y marginación de los productores de menos recursos (BIDEGAIN, et al. 2010; 
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TISCORNIA, et al. 2014; MVOTMA, 2014; BRAZEIRO, et al. 2015; CHIAPPE 
Y PIÑEIRO, 2010).

Se constatan problemas de eutrofización en cursos de agua, varios de ellos 
son fuente de agua para el abastecimiento de los principales centros urbanos 
como el Río Santa Lucía, Laguna del Cisne, Laguna del Sauce (KRUK, et al, 2013; 
BONILLA, et al., 2015).

Situación de la Producción, comercialización y 
certificación de la agricultura orgánica1 en Uruguay.

En el país se registran 1.207.000 hectáreas orgánicas certificadas de gana-
dería de carne, con fines de exportación, se trata de 400 predios extensivos con 
superficies promedio de 2900 hectáreas cada uno. Por otro lado existen unos 120 
agricultores certificados, asociados a la Red de Agroecología del Uruguay, que 
comercializan en el mercado interno hortalizas, frutas, lácteos, que trabajan pre-
dios de 7 ha en promedio. (DINAMA, 2015, Red de Agroecología del Uruguay, 
2016). Este sector está constituido principalmente por agricultores familiares.

La superficie orgánica representa el 7% del total agropecuario, es una su-
perficie relevante; de acuerdo al total de hectáreas Uruguay es el séptimo país 
en el mundo y el segundo luego de Argentina en América Latina. Estas cifras 
toman en cuenta sólo agricultores certificados. Existe un sector no cuantifica-
do, de agricultores rurales y urbanos, miembros de redes de conservación de 
semillas criollas, escuelas y otros centros educativos o terapéuticos que de-
sarrollan prácticas agroecológicas. El  consumo de productos orgánicos en el 
mercado interno es creciente y se vincula fundamentalmente a Montevideo  y  
área  metropolitana  donde  reside  aproximadamente  el  70%  de  la población  
del  país.  (SORIANO FRAGA, 2012).  A partir de 1999 se inicia la exportación 
de productos orgánicos, hoy centrada en carne y miel (GAZZANO y GÓMEZ 
PERAZZOLI, 2017).

1 En el texto se usa indistintamente orgánico y ecológico para referirse a “todo método de producción sustentable en el 
tiempo, que mediante manejo racional, preserve los recursos naturales, la diversidad  biológica y el medio ambiente, 
sin la utilización de productos de síntesis química ni organismos genéticamente modificados (OGM) o derivados de 
estos” (Decreto MGAP 233. 17/11/2008).
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Desde las  organizaciones sociales  se  viene  impulsando un  marco  legal  
que implemente un Plan Nacional de Agroecología en un marco de soberanía 
alimentaria. Se propone crear una Comisión Honoraria para el Fomento de la 
Agroecología, con participación de representantes del Estado: varios ministerios 
del Poder Ejecutivo (de Ganadería  y  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Salud,  
Desarrollo  Social  y  Oficina  de Planeamiento y Presupuesto), instituciones 
públicas vinculadas a la investigación, innovación, extensión y educación y de 
miembros de la sociedad civil. Esta comisión dispondrá de un tiempo de 180 días 
para elaborar el plan definitivo y luego actuará en su monitoreo y evaluación. 
Entre otros puntos plantea promover un aumento en el número de productores 
y/o productoras bajo sistemas de producción, distribución y consumo de pro-
ductos alimentarios con enfoque agroecológico y fomentar mercados locales y 
de cercanía para productos con enfoque agroecológico, favoreciendo la inte-
racción entre productores/as y consumidores/as y fortaleciendo una cultura de 
consumo responsable (GAZZANO et al., 2016).

Canales comerciales: mercado interno

Los canales comerciales utilizados en el mercado interno, de acuerdo a su 
importancia, son los supermercados, puntos fijos de venta gestionados por los 
agricultores, ferias, reparto de canastas a domicilio, venta a agroindustrias y 
venta en los predios (Cuadro 1). Los/as agricultores/as han desarrollado estrate-
gias diversificadas para abastecer el mercado interno. Por lo general se articulan 
en asociaciones, siendo las más comunes las cooperativas agrarias. En algunos 
casos existen organizaciones de consumidores que participan activamente en 
la gestión del abastecimiento. Mientras que la venta de productos frescos está 
gestionada por las organizaciones de productores/as, los productos procesados 
en su mayoría son producidos por empresas que compran la materia prima a 
productores/as ecológicos, la elaboran en agroindustrias locales y las comercia-
lizan en el conjunto de los canales. Algunas cooperativas de productores/as han 
comenzado a seguir esta misma estrategia, asociándose a agroindustrias locales 
para procesar hortalizas ecológicas, como por ejemplo salsa de tomate, kétchup 
o encurtidos. Crecientemente se encuentran en el mercado productos importa-
dos, en su mayor parte con algún grado de procesamiento, comercializados por 
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empresas importadoras nacionales. Incluye productos de origen tropical que no 
pueden ser producidos en el país y de consumo importante como la banana, la 
yerba mate, el té y café.

Cuadro 1 – Evolución de la venta de productos ecológicos según canal comercial

2012 (dólares/año) 2012 (%) 2007 1999
Supermercados 1.200.000 60 56 59
Ecotienda 270.000 13 10 -
Ferias 110.000 5 10 9
Canastas 87.000 4 7 25
Otros 341.000 17 17 9
TOTAL 2:008.000 100 100 100

Fuente: Soriano Fraga, G. 2012.

Los/as agricultores/as ecológicos tienen como estrategia el desarrollar cir-
cuitos cortos de comercialización, buscando un contacto más directo con la 
población consumidora y una mayor autonomía y control del proceso. El primer 
espacio de venta de alimentos ecológicos fue una feria que comenzó a funcionar 
en 1995, en Montevideo y continúa funcionando hasta la fecha (GÓMEZ PE-
RAZZOLI, 2003). Hoy el número de ferias ha crecido, en la capital y en el inte-
rior del país. Existen dos experiencias de puestos fijos de venta, gestionados por 
cooperativas de agricultores/as en Montevideo (Ecotienda, creada en el 2005 y 
Ecomercado inaugurado en 2015). Tanto las ferias como los puntos fijos gestio-
nados por productores/as llevan adelante actividades de promoción y difusión 
de alimentos ecológicos y son espacios de formación práctica en comercializa-
ción para agricultores y agricultoras. Diversas tiendas especializadas en alimen-
tos naturales ofrecen alimentos ecológicos. El sector vinculado a la gastronomía 
presenta algunas experiencias de abastecimiento directo con agricultores/as, lo 
que les permite acceder a productos orgánicos y especialidades que no son co-
munes en el mercado convencional. Movimientos como Slow Food promueven 
la producción ecológica y la biodiversidad local, incorporando por ejemplo fru-
tos nativos a las propuestas gastronómicas (ROSANO, 2012).

En los últimos años surgen espacios de comercialización en eventos que 
se realizan una vez por año, vinculados a alimentación saludable, gastronomía, 
ecología, productos artesanales o espacios culturales que ofrecen espacios de 
comercialización y difusión a los agricultores/as ecológicos.
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Certificación

La certificación de productos orgánicos se encuentra regulada en un “Sis-
tema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica” (Uruguay, 2008). El 
sistema reconoce la posibilidad de registrar certificadoras públicas o privadas 
de tercera parte y certificadoras participativas, que implementen Sistemas Par-
ticipativos de Garantía. Permite la venta directa desde las personas productoras 
a las consumidoras, sin certificar, aunque agricultores/as deben seguir las nor-
mas de producción orgánica. La única certificadora habilitada por la autoridad 
competente, (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP), es la Red 
de Agroecología del Uruguay, que evalúa la conformidad mediante un Siste-
ma Participativo de Garantía integrado por agricultores/as, consumidores/as 
y técnicos/as. Funciona en forma descentralizada a nivel nacional y desarrolla 
otras áreas como el desarrollo de mercados locales, la capacitación, promueve la 
organización y el intercambio entre las personas dedicadas a la producción, 
procesamiento de alimentos, consumo y organizaciones de apoyo técnico y social.

El sector exportador es auditado por certificadoras internacionales de ter-
cera parte, reconocidas en los mercados de destino pero no registradas ante la 
normativa nacional.

El reconocimiento legal de los sistemas participativos de garantía fue una 
conquista de organizaciones de agricultores y agricultoras ecológicos y orga-
nizaciones no gubernamentales de apoyo que señalaban que los sistemas de 
tercera parte, no resultaban apropiados para los agricultores familiares por la 
complejidad de los procedimientos y sus costos, que están determinados por las 
necesidades de un mercado global.

La demanda y consumidores/as

Las personas consumidoras de alimentos ecológicos los prefieren por atri-
butos vinculados a la salud, ambiente y frescura. En la figura 1 se analizan los 
atributos valorados por consumidores/as de la Ecotienda (punto de venta de 
productos orgánicos gestionado por una cooperativa de productores/as), datos 
que confirman otras investigaciones.
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Figura 1 – Atributos valorados por personas consumidoras de Ecotienda

Fuente: Soriano Fraga, 2012.
* Espontáneo, tres primeras menciones. Encuesta personal aplicada a 50 clientes de Ecotienda en forma coincidental, dentro 
del local de Ecotienda, en el momento de la compra en el año 2008.

En forma coincidente, dentro de los habitantes de Montevideo que cono-
cen los productos orgánicos (aunque no los consuman), los principales atributos 
valorados son: salud (39%), cuidado del ambiente 25%, mejor sabor 20%, más 
frescos 18%. (INTERCONSULT, 2009)

Acceso a los productos

Dentro de las personas consumidoras que manifiestan conocer los produc-
tos orgánicos en Montevideo, la principal limitante es encontrarlos en los lugares 
a donde ellos concurren, factor incluso más importante que el precio (Figura 2).
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Figura 2 – Limitantes para adquirir productos orgánicos. (Total de menciones). Encuesta telefó-
nica sobre hogares particulares de Montevideo

Fuente: Soriano Fraga, 2012

Precios

Los precios de productos orgánicos en supermercados son en promedio 
un 20% mayor que los convencionales. Sin embargo, la mayor parte de las per-
sonas consumidoras percibe que los productos orgánicos tienen un precio 40% 
mayor a los convencionales. El 38% de consumidores/as declaran que estarían 
dispuestos a consumir productos orgánicos si el sobreprecio fuera del 20%. Si el 
sobreprecio se ubica en el 40% aún un 15% de personas consumidoras elegirían 
productos orgánicos sobre los convencionales (Figura 3). Este 15% de consu-
mo representa una demanda potencial cuatro veces mayor a la oferta actual 
de alimentos orgánicos (SORIANO FRAGA, 2012).
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Figura 3 – Elasticidad de la demanda al precio

Fuente: Soriano Fraga (2012)
* Declarada, en relación a los productos convencionales. Encuesta telefónica sobre hogares particulares de Montevideo.

Se puede afirmar que existe un amplio campo de crecimiendo del sector, 
existe una demanda potencial elevada, con consumidores/as que valoran los ali-
mentos orgánicos porque lo asocian con la salud y el ambiente. Se plantea el desa-
fío de ampliar los canales de distribución para mejorar el acceso a los productos.

La visión de los actores en la Red de Agroecología

La Red de Agroecología del Uruguay articula agricultores y agricultoras 
ecológicos, consumidoras/os, personas dedicadas al procesamiento y distribu-
ción de alimentos y diversas organizaciones sociales, instituciones y personas 
que comparten una visión positiva e integral sobre los impactos sociales, eco-
nómicos y ambientales de la agroecología y acuerdan contribuir a su desarrol-
lo. Esta red desarrolla un Programa de certificación participativa, promueve los 
mercados  locales,  la  capacitación,  encuentros  y  trabaja  en  incidencia  en  
políticas públicas (Red de Agroecología, 2006).

Como producto de un taller sobre comercialización de productos ecológicos, 
con la participación de agricultores/as y personas vinculadas a la comercialización, 
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procesamiento, consumidores/as y técnicos/as, es posible derivar un diagnóstico 
del sector y propuestas, desde la visión de los actores (Red de Agroecología, 2016).

Debilidades

Hay consenso en que la falta de oferta es un problema para el desarrollo de 
canales comerciales, dado que provoca que no se logre continuidad en la oferta 
y frena el crecimiento o la apertura de nuevos canales. Hay pocos productores/
as, muchas veces dispersos y poca escala de producción.

Se señalan también problemas de calidad, sobre todo con los supermerca-
dos, que son más exigentes.

Aparecen otros problemas como la competencia de productos no certifica-
dos, la demora de los pagos en supermercados, la dificultad de establecer vínculos 
más directos con la población consumidora en los supermercados. También se 
analiza que productores y productoras están bastante involucrados con la comer-
cialización, lo que tiene aspectos positivos pero es difícil mantener un equilibrio 
entre esta actividad y  los requerimientos de trabajo en los predios.

La alienación dentro del sistema capitalista, vista tanto desde el punto de 
vista de las personas consumidoras, como  productoras se  señala  como  una  de-
bilidad  interna  por  la “incapacidad” de cambiarlo y a la vez como una amenaza 
externa que determina qué y cómo producir ;y qué y cómo consumir , dado que 
las personas desde esa situación, no reconocen los procesos y personas involu-
cradas en la producción de alimentos así como tampoco se vinculan entre sí para 
desarrollar experiencias de cooperación o estrategias de cambio.

Fortalezas

El aumento de la demanda se vizualiza también como una fortaleza, por 
las oportunidades que genera. También el vínculo más directo con la población  
consumidora y las relaciones de confianza que se establecen. La diversidad de 
productos y de canales, la capacidad de fijar precios con cierta estabilidad, los 
avances en la calidad y otros aspectos como el agregado de valor con mano de 
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obra familiar en los packing o el compromiso de productores /as y de algunos sec-
tores de consumidores y consumidoras, se ven también como aspectos positivos

Propuestas

Se proponen iniciativas diversas en las siguientes áreas: mejorar el vínculo 
entre productores/as y consumidores/as, aumentar la oferta, desarrollar políticas 
públicas, aumentar y  mejorar  los  canales  comerciales,  trabajar  en  calidad,  
planificación  y  precios  y fortalecer los mecanismos de cooperación internos que 
brinda la Red. En el marco de fortalecer las iniciativas dentro de la red se plantea 
promover la creación de nuevos grupos de agricultores y agricultoras, coordinar 
mejor la comercialización entre grupos y entre regionales, fijar criterios comunes 
de calidad, envases, hacer una guía de experiencias de comercialización, mejorar 
la comunicación y la visibilidad. Se identifica la necesidad de abrir nuevos canales 
y se prioriza y reafirma la importancia de las ferias. Se plantea la necesidad de 
que los nuevos canales estén adaptados a las posibilidades locales, en particular 
a la capacidad productiva.

Desafíos

La agroecología en una de sus definiciones más amplias, ha sido definida 
como la disciplina que estudia la ecología de los sistemas alimentarios (FRAN-
CIS et al., 2003), ampliando el enfoque desde las interacciones cultivo y ambiente 
a nivel de una parcela, o del estudio y diseño de agroecosistemas sustentables a 
nivel predial hasta los paisajes, comunidades y biorregiones sustentables. Den-
tro de esta concepción la comercialización pasa a ser un elemento clave para el 
rediseño agroecológico en escalas más amplias, articulando parcela-predio-re-
gión y también productores/as- consumidores/as desde el concepto de cercanía, 
jerarquizando lo local, el relacionamiento  directo,  la  identidad  de  lo  produ-
cido  y  de  quien  lo  produce, posibilitando el conocimiento y control social de 
la formas de producir, el cuidado del ambiente, entre otros.

La práctica de agricultoras/es ecológicos y sus organizaciones señala que 
el control de la  comercialización es una estrategia compartida y jerarquizada, 
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que se mantiene a pesar que compite con los tiempos necesarios para las tareas 
agropecuarias, que en los establecimientos principalmente familiares muchas ve-
ces implica una sobrecarga de trabajo. Incluso el vínculo con los supermercados 
está bajo el control directo de cooperativas de productores/as que en general han 
logrado mantener sus marcas en las góndolas. Mientras la oferta sea menor a la 
demanda, como es la situación actual, aquellos productores y productoras que 
venden en supermercados pueden esperar mantener estabilidad en el canal, sin 
embargo, productores/as que no comercializan en forma exclusiva en este canal; 
es percibido como el riesgo de depender demasiado de las grandes superficies.

En un escenario de demanda potencial elevada en relación a la oferta ac-
tual será necesario pensar nuevas estrategias comerciales y productivas, que 
acompañen un necesario crecimiento de la producción. Las ferias, puntos fijos 
de venta gestionados por productores/as y otros canales de venta directa o cir-
cuitos cortos son priorizados por todas las personas pero están limitados por los 
tiempos requeridos para su gestión. Una mejor articulación y organización entre 
productores/as puede ser una opción para desarrollar nuevos canales asignan-
do a aquellas personas con mayor tiempo disponible a dedicarse a la actividad 
comercial. La profundización de formas de comercialización donde participan 
activamente la población consumidora puede ser otra vía a explorar.

Varios gobiernos locales están apoyando el desarrollo de la Agroecología, 
en especial en las zonas más urbanizadas del país. Esto abre posibilidades inte-
resantes de ampliar puntos de venta en espacios públicos, que dependen de las 
decisiones de las autoridades locales.

El país ha aprobado recientemente una legislación sobre compras públicas 
que reserva el 30% del mercado en compras centralizadas y 100% en compras 
descentralizadas para las familias agricultoras (LEY  19292, 2014).  Si bien no 
establece diferencias entre producción ecológica y convencional es una oportu-
nidad para grupos de productores/as ecológicos, por ejemplo para promover la 
descentralización de la producción en el país, en aquellos grupos más alejados 
del principal mercado consumidor, en el área metropolitana del sur del país.

La existencia de un sello de calidad de certificación participativa, recono-
cido por las autoridades competentes, legitimado por productores/as y comer-
cializadoras y reconocido por consumidores/as, gestionado por organizaciones 
sociales, es un recurso valioso que puede ser mejor aprovechado para la difusión 
y promoción de los alimentos ecológicos.
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Finalmente la propuesta de un Plan Nacional de Agroecología que articule 
las políticas públicas para el sector con participación de las organizaciones so-
ciales, hoy en discusión en el Parlamento y con buenas posibilidades para que 
sea aprobado, puede generar mejores condiciones para el desarrollo del sector.
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