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Carta do Presidente

O Instituto Brasil Orgânico foi criado com o propósito de ser uma entida-

de representativa de todo o movimento orgânico brasileiro e, portanto, já 

nasce com o grande desafio de atuar em diferentes segmentos da sociedade, 

buscando atingir seu objetivo maior que é promover, proteger e incentivar o 

movimento orgânico brasileiro, servindo e envolvendo os seus diversos atores 

e segmentos, de forma que possa ser opção de sistema produtivo para todos 

os produtores e possa ser acessível para o consumo de toda a população, 

tendo como princípios fundamentais em sua forma de atuar: 

a conciliação entre o desenvolvimento sustentável e a conservação da 

natureza; a responsabilidade social em todas as etapas da cadeia produtiva; 

o direito de todas e todos a uma alimentação saudável; a garantia da

segurança e da soberania alimentar de toda a população; 

o respeito aos direitos humanos; o repúdio aos preconceitos e discrimi-

nações de qualquer natureza;

a valorização do consumo responsável e do comércio justo e solidário; a 

independência institucional; 

a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economi-

cidade e a eficiência. 

Nossa principal força está em nossas redes, que vieram sendo costuradas 

e estruturadas ao longo de décadas de trabalho, por diferentes segmentos da 

sociedade que se uniram em prol de um modelo de desenvolvimento não he-

gemônico e, muitas vezes, marginalizado, que foi, gradativamente, ocupando 

o seu espaço e conquistando o reconhecimento como algo não mais utópico,

mas viável e cada vez mais coerente com as necessidades que a humanidade

tem de um modelo de desenvolvimento sustentável. Isto fica evidente ao

vermos como a produção orgânica pode contribuir fortemente para vários dos

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda

2030 no âmbito da ONU.

Certamente, uma das maiores prioridades do Instituto Brasil Orgânico 

será a de criar mecanismos e espaços de articulação entre essas redes e seus 

diferentes integrantes, sendo referência para todos e todas que buscam infor-

mações verdadeiras e atualizadas com impacto positivo ou negativo no movi-

mento orgânico.

Rogério Dias
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1. Introdução

As diretrizes e objetivos estratégicos expressos neste documento vem 

sendo construídos nos últimos anos de história do movimento orgânico brasi-

leiro. Sendo o primeiro Plano Estratégico do Instituto Brasil Orgânico, são defi-

nições que resultam de uma ampla articulação e compreensão coletiva do 

movimento quanto aos desafios e oportunidades a serem enfrentados no 

tempo por vir. Inclui, mas não se resume a um momento ou esforço de plane-

jamento formal. 

O que se pode apreciar nas próximas páginas é resultado do compro-

misso de cada um dos conselheiros, diretores e parceiros do instituto, que 

num dado momento de suas trajetórias profissionais e institucionais uniram-se 

em torno de uma missão e objetivos comuns, tornando possível a convergên-

cia e a divergência de ideias e ações de forma dinâmica, integrada e inovadora.

1.1 Missão e visão

Por ser uma entidade em processo de construção coletiva, a definição 

da Missão e Visão, do Instituto Brasil Orgânico, estão em processo de matura-

ção. Por hora, com base nas discussões e consensos já alcançados, adotamos 

as seguintes definições: 

MISSÃO 

“Promover, proteger e incentivar o movimento orgânico brasileiro, servindo e 

envolvendo os seus diversos atores e segmentos, de forma que possa ser 

opção de sistema produtivo para todos os produtores e possa ser acessível 

para o consumo de toda a população”

VISÃO

“Ser uma entidade de referência, reconhecida como verdadeiramente repre-

sentativa do movimento orgânico brasileiro”
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1.2 Abordagem

A metodologia deste documento fundamenta-se de um lado na impor-

tância do pacto estratégico formal e por outro no protagonismo dos diversos 

atores e segmentos que constituem e integram o movimento orgânico brasi-

leiro. Atualmente, conforme o cadastro do Ministério da Agricultura, o Brasil já 

conta com mais de 20 mil produtores orgânicos cadastrados, num processo 

permanentemente crescente. A principal feira voltada a produtos orgânicos do 

País, a Bio Brazil Fair/Biofach América Latina, recebeu 44 mil visitantes em 

2019, demonstrando o interesse da sociedade pelo acesso a esses produtos. 

Finalmente, segundo a IFOAM – Federação Internacional dos Movimentos Or-

gânicos, o mercado mundial de orgânicos já movimenta US$ 90 bilhões por 

ano. Nesse contexto, “reunir informações técnicas, econômicas e de mercado 

para subsidiar o movimento orgânico em âmbito nacional” nas palavras do 

agrônomo Santiago, Conselheiro do Instituto, é um desafio. Articular, influen-

ciar e defender políticas públicas, também. 

São incontáveis as ações cujo sucesso carece de alinhamento estratégi-

co, esforço coordenado e representatividade. Tal é a complexidade que o 

plano estratégico do movimento orgânico brasileiro deve abarcar. Por isso, as 

premissas que nortearam a elaboração do Plano foram:

1. Planejamento para priorizar ações, integrar esforços e engajar atores impor-

tantes mesmo em cenários de incerteza e mudança. Definir e expressar o que 

é estratégico, em contraposição ao que é improvisado e realizado sem per-

cepção de valor.
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2. Práticas ágeis de gestão condizentes com o dinamismo do movimento 

orgânico. O arcabouço conceitual do plano abrange a idéia das estratégias 

emergentes de Henry Mintzberg, autor que designou um tipo específico de 

estratégia de avaliação e reação que foca na reação rápida a mudanças; e as 

estratégias preditivas, ou seja, aquelas que buscam o planejamento antecipado, 

baseado em definir agora um futuro desejado. As principais ferramentas de 

gestão utilizadas foram o Balanced Scored Card (BSC), Objectives and Key Re-

sults (OKR) e Must Win Battles (MWB).

3. Boas práticas de monitoramento e avaliação de desempenho:  acompanhar 

e mensurar regularmente a atuação do instituto requer preparação. As boas 

práticas de gestão preconizam que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, 

sejam designados desde o início do planejamento estratégico para realizar tal 

tarefa dado que, em geral, a liderança da organização acaba sendo absorvida 

pelas demandas finalísticas, financeiras e políticas da organização. Monitorar e 

avaliar é uma tarefa de extrema importância. Peter Drucker diz que “não se 

pode gerenciar o que não se pode medir”.

4. Aprendizagem organizacional, comunicação e atuação em rede: A capaci-

dade de aprendizagem organizacional influencia e sustenta a atuação do insti-

tuto ao longo do tempo.

5. Estruturação de focos temporais: o plano atual atende demandas no hori-

zonte temporal mais próximo, sem comprometer a preparação e estruturação 

de ações em cenários de médio e longo prazos. A criação de Grupos de Traba-

lho, por temas já identificados como prioritários, permitirá que se avance no 

detalhamento das ações e projetos que serão desenvolvidas pelo Instituto, 

nestes primeiros anos de atuação. Na medida em que a ação do Instituto for se 

consolidando, o plano deverá ser revisado para adentrar os espaços temporais 

de médio e longo prazos. 
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1.3 Eixos, áreas de atuação e atividades

 Elaborado a partir do seu estatuto social e estruturado em três eixos 

temáticos, este plano apresenta a definição das áreas de atuação de cada eixo, 

e respectivas atividades. Nesta 1a Oficina de Planejamento Estratégico, realiza-

da em Brasília de 17 a 19 de fevereiro, foi utilizada a imagem metafórica de uma 

árvore para representar tal estrutura, onde a árvore, das raízes às folhas e frutos 

de uma copa frondosa representaram a estrutura do plano estratégico, dos 

fundamentos e eixos (raízes e tronco), às áreas de atuação e detalhamento de 

atividades (ramificações e folhagem) e as entregas, para a sociedade (frutos). 

Em dois dias e meio de imersão, os conselheiros e diretores reuniram-se e se 

debruçaram sobre a complexidade do movimento orgânico, guiados pela refe-

rência dessa  árvore. Uma breve introdução, apresentação dos presentes e 

algumas orientações seguidos de muito trabalho em equipe, divergências e 

convergências, resultaram no registro da lista de ações sugeridas, indicando a 

percepção da liderança quanto às atividades estratégicas do instituto. 

 A realização da primeira oficina de planejamento estratégico constituiu-

-se em um marco para todas e todos que estão apostando na importância da 

criação do Instituto Brasil Orgânico.
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1.3.1 Desafios a serem vencidos

 O método Must Win Battles (MWB), ou Batalhas que Precisam ser Venci-

das, define os desafios priorizados que a despeito de quaisquer justificativas, 

deverão constituir-se como alvo de preocupação, planejamento e esforço do 

instituto. O objetivo dessa abordagem é garantir que o Planejamento Estratégi-

co seja de fato seguido e, consequentemente, seus objetivos cumpridos. Ele 

coloca em evidência para todos envolvidos o que não sairá do foco, o que será 

observado, valorizado e perseguido em termos de resultado. Não deixa dúvidas 

a respeito do que é mais importante, em detrimento todas as demais importân-

cias.

 O principal critério que norteou a definição das batalhas foi o de promo-

ver o alcance dos objetivos estratégicos. Elas evidenciam a intencionalidade e 

determinação das partes envolvidas em alcançar os estados planejados, valori-

zando tanto a cultura do planejamento e da gestão estratégica, quanto os im-

pactos causados em decorrência de uma execução bem coordenada.  

Por definição, cada batalha deve ser específica, tangível, e gerar engajamento 

na medida em que propõe desafios empolgantes, sendo percebidos como de-

safiadores e relevantes. Também, as batalhas devem ser alvo de esforços de 

comunicação e educação nos casos em que a despeito de sua importância, 

elas não sejam devidamente valorizadas ou compreendidas por atores internos 

ou externos. De uma forma ou de outra, as batalhas sinalizam vitórias que pre-

cisam ser alcançadas.

1.3.2 Objetivos e resultados-chave
 Os Objectives and Key Results (OKR), ou Objetivos e Resultados-Chave 

consagrou-se como prática ágil de gestão de desempenho para organizações 

que enfrentam ambientes altamente dinâmicos, desde as pequenas até gigan-

tes como Google. O OKR é uma abordagem ágil, versátil, que permitirá corre-

ções de rumo, sempre que necessário. Assim, foram estabelecidos alguns cri-

térios para sua definição: 

Metas Ágeis: em vez de usar um planejamento estático, o OKR usa uma abor-
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dagem ágil, com ciclos curtos de metas, possibilitando adaptação e resposta a 

mudanças.

Clareza: os resultados-chave devem ser claros e de fácil entendimento de 

todos envolvidos. 

Alinhamento: os resultados-chave devem estar alinhados ao Plano Estratégico 

no todo e em cada uma de suas partes, refletindo de forma íntegra os consen-

sos obtidos no âmbito da diretoria e dos conselheiros.

Equilíbrio dentre modelos preditivos e adaptativos de planejamento e gestão: 

os resultados-chave devem possibilitar, no seu conjunto, que o instituto atenda 

as demandas estratégicas de curto e longo prazos do movimento orgânico 

brasileiro.

1.3.3 Painel de atuação

 Os eixos, áreas e atividades não são independentes, pelo contrário, inte-

ragem e dependem uns dos outros, sendo dinâmicos e interdependentes entre 

si. Os pontos de atuação estratégica do Instituto Brasil Orgânico podem ser 

observados na interseção entre duas ou mais desses componentes, para onde 

convergem uma intensidade maior de demandas e sinergias entre atores-cha-

ve do ecossistema, como demonstra a figura a seguir:
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2. Plano Estratégico

2.1 Gestão e estratégia

1º DESAFIO 

Garantir a sustentabilidade financeira 

Resultados-Chave 

1. Estabelecer parcerias e alianças estratégicas.

2. Estabelecer uma estrutura de custos enxuta, transparente e eficiente.

3. Captar recursos para a execução dos projetos estratégicos dos três primei-

ros anos do Instituto.

2º DESAFIO 

Promover a integração e alinhamento da liderança

Ações de integração e alinhamento deverão ser conduzidas em torno de 

temas estrategicamente selecionados. 

Resultados-Chave 

1. Reunir a liderança presencialmente em uma oficina de planejamento estra-

tégico;

2. Estabelecer eixos e áreas de atuação e coletar iniciativas e sugestões;

3. Definir um modelo de gestão estratégica, incluindo processos de planeja-

mento, monitoramento, avaliação e gestão;

4. Realizar webinars on-line para revisão e aprovação do plano estratégico;

5. Divulgar as estratégias macro do Instituto.

11



2.2 Eixo político

 As atividades e áreas de atuação do Instituto Brasil Orgânico foram orga-

nizadas a partir dos objetivos estabelecidos em seu Estatuto Social, partindo de 

3 eixos de atuação: Eixo Político, Eixo Técnico e Eixo Socioeconômico. Cada 

eixo desdobra-se em áreas de atuação principais onde por sua vez encon-

tram-se as atividades a serem desenvolvidas, apoiadas e monitoradas. No Eixo 

Político, tem-se como áreas de atuação o Observatório e o Advocacy, descri-

tos a seguir.

 Os Observatórios têm grande protagonismo na busca e no fomento da 

democratização da informação. O acesso ao conhecimento é fundamental 

para que a sociedade possa refletir sobre o que está acontecendo e se posicio-

ne para onde deseja ir.

 O Observatório do Instituto Brasil Orgânico é ferramenta de acesso e 

publicização da informação relacionada ao movimento orgânico. Com os tra-

balhos de análise e divulgação de pesquisas, indicadores e dados, ele colabora 

para que a sociedade se aproprie desse conhecimento, de forma a utilizá-lo 

para atuar de forma mais qualificada no planejamento e na definição de estra-

tégias de ação e no enfrentamento de desafios.

Coleta, sistematização e análise de dados: dados sobre produtores orgânicos 

e em transição agroecológica; sobre a produção orgânica; sobre os mercados 

de orgânicos; sobre políticas públicas relacionadas ao setor; sobre P&D para o 

setor orgânico; sobre educação e formação profissional de interesse do setor 

orgânico.

Realização de estudos e pesquisas de campo: atividades voltadas a levantar 

informações que possam cobrir as lacunas existentes ou gerar informações 

complementares, necessárias para as análises e tomadas de decisão.

Observatório
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Estatísticas: a partir dos dados disponíveis, realizar análises estatísticas que 

facilitem a compreensão e a análise dos pontos fortes e fracos do movimento 

orgânico e a definição de ações e estratégias necessárias ao desenvolvimento 

do setor.

Diagnósticos e prognósticos: promover oficinas voltadas a produzir, de forma 

sistematizada, relatórios que tragam diagnósticos e/ou prognósticos relacio-

nados a temas, segmentos e conjunturas de interesse do movimento orgâni-

co.

Publicização da informação: gerar informativos, gráficos e outras formas de 

apresentação que possibilitem a socialização das informações trabalhadas 

pelo Observatório e a sua utilização como subsídios para outros trabalhos do 

Instituto e para a compreensão da sociedade da importância do movimento 

orgânico para o enfrentamento dos principais desafios atuais da humanidade, 

sistematizados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

Advocacy

Políticas públicas: A construção de políticas públicas voltadas a promoção do 

desenvolvimento da produção orgânica teve um período de bons avanços, 

mas está agora passando por uma fase difícil, que se não houver uma forte 

pressão organizada da sociedade, poderemos ter muitos retrocessos nas con-

quistas alcançadas. O acompanhamento do andamento dessas políticas de 

interesse do movimento orgânico e a articulação e mobilização para sua ma-

nutenção e criação de novas deverá ser um dos trabalhos básicos do Instituto 

Brasil Orgânico.

Projetos de Lei e outros marcos regulatórios: acompanhamento do anda-

mento dos trabalhos, no Legislativo e no Executivo, relacionados a criação, 

alteração ou extinção, de Leis, normas e regulamentos que afetem de forma 

direta ou indireta, o movimento orgânico, atuando, preferencialmente de 

forma proativa e com mobilização da sociedade. 
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Emendas parlamentares: trabalhar e gerar subsídios para influenciar os parla-

mentares no âmbito Federal, Estadual e Municipal para que direcionem recur-

sos das emendas parlamentares para atividades de interesse do movimento 

orgânico.

Articulação institucional: Manter permanente contato com pessoas e setores 

estratégicos das instituições que tenham atuação em áreas e temas importan-

tes para o movimento orgânico, buscando construir processos colaborativos 

de participação em atividades e projetos.

Participação em fóruns: participar ativamente em fóruns governamentais e 

não governamentais que tenham por objetivo acompanhar, avaliar, propor, 

deliberar ou ser responsável por outras atividades que interfiram ou influen-

ciem no movimento orgânico.

Tecnologias

 O Eixo Técnico possui como áreas de atuação Tecnologias e Conheci-

mentos, descritos a seguir:

2.3 Eixo técnico-científico

 Técnicas, processos, métodos, produtos, ferramentas, equipamentos e 

instrumentos, derivados da ciência e da experiência prática, que são utilizadas 

no desenvolvimento da produção, comercialização e consumo de produtos 

orgânicos, bem como na produção e utilização de produtos, processos, siste-

mas e serviços vinculados à produção orgânica.

 No caso do Instituto Brasil Orgânico, o foco está nas tecnologias volta-

das a melhoria do desempenho e solução de problemas relacionados aos dife-

rentes segmentos do movimento orgânico brasileiro. Entre elas podemos des-

tacar:

Insumos: desenvolvimento e facilitação do acesso, pelos produtores, a insu-

mos apropriados para a produção orgânica. O acompanhamento e participa-

ção na elaboração e revisões dos marcos legais e na criação de políticas 
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públicas relacionados aos insumos; a criação e manutenção de meios para 

informação e facilitação do acesso aos insumos apropriados; e a disponibiliza-

ção de orientações técnicas e de boas práticas voltadas a produção própria e 

uso de insumos importantes para os sistemas orgânicos de produção, são 

algumas áreas de atuação do Instituto.

Máquinas e equipamentos: apoio e fomento ao desenvolvimento de máquinas 

e equipamentos apropriados para sistemas orgânicos de produção, com des-

taque para as que sejam voltadas a unidades de pequeno porte. Estão incluídas 

nas prioridades, as máquinas e equipamentos que possam facilitar a produção 

de bioinsumos.

Manejo de sistemas orgânicos de produção: desenvolvimento, sistematização 

e divulgação de tecnologias apropriadas para sistemas orgânicos de produção, 

incluindo aquelas voltadas ao extrativismo sustentável. 

Tecnologia da informação: apoio ao desenvolvimento de tecnologias voltadas 

para o processamento de informações, incluindo aplicativos, softwares, tec-

nologias de comunicação e outros serviços relacionados, que possam ser 

úteis aos diferentes segmentos que atuam na rede de produção orgânica, 

como na melhoria do planejamento da produção, na logística de distribuição 

e no controle da rastreabilidade, por exemplo.

Conhecimento

 Esta área trabalha com a construção e socialização do conhecimento, 

científico e tradicional, que possa influenciar positivamente os sistemas orgâ-

nicos de produção e todo o sistema agroalimentar, de forma a promover e 

induzir a transição agroecológica em toda a base produtiva e a mudanças 

comportamentais nos modos de consumo, com base em parâmetros voltados 

a ampliação da sustentabilidade ambiental e promoção da igualdade e justiça 

social.

 Em relação a área do conhecimento, o Instituto Brasil Orgânico visa 

atuar nos segmentos abaixo relacionados:
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Ensino: a atuação no campo do ensino vai desde o ensino básico até a forma-

ção profissional. Uma atuação importante do Instituto, logo de início é buscar 

mecanismos de apoio e facilitar a articulação entre os Núcleos de Estudos em 

Agroecologia e Produção Orgânica – NEAs já existentes, em função do impor-

tante papel que exercem na construção e socialização do conhecimento em 

bases agroecológicas e na possibilidade de formarmos os futuros profissionais 

com conteúdo técnico apropriado para o desenvolvimento de sistemas orgâ-

nicos de produção.

Pesquisa: Articular apoio para que as instituições públicas e privadas, que tra-

balham com pesquisa, desenvolvimento e inovação sejam incentivadas a 

orientar cada vez mais seus focos de trabalho para o desenvolvimento de co-

nhecimentos e tecnologias apropriados para a produção orgânica e de base 

agroecológica.

Assistência Técnica e Extensão Rural: Apoiar e reforçar, sempre que possível, as 

iniciativas de ATER, públicas, privadas e do terceiro setor, que sejam voltadas a 

apoiar a transição agroecológica e o desenvolvimento de sistemas orgânicos de 

produção. O Instituto poderá atuar no apoio a formação de profissionais e no 

acesso a novos conhecimentos e tecnologias que estejam surgindo para o 

setor. Outra forma de atuação poderá ser na disponibilização de contatos de 

pessoas físicas e jurídicas, reconhecidas, que prestam serviços de consultoria e 

de assistência técnica direcionada para a produção orgânica e para a transição 

agroecológica.

 Por fim, e não menos importante, o Eixo Socioeconômico apresenta 

duas áreas de atuação: Mercados e Alimentação.

2.3 Eixo socioeconômico

Mercados

 Entendendo a área mercados como a aquela que engloba os ambientes 

sociais ou virtuais propícios às condições para a troca de bens e serviços e que, 

no mundo capitalista em que vivemos, é atividade fundamental e, dependendo 
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da forma como acontece, definidora das condições de aumento ou diminui-

ção das oportunidades para os diferentes grupos sociais e consequente au-

mento ou diminuição das desigualdades sociais.

 Ciente de que a existência de mercados diferenciados e o acesso a eles 

são diferenciais fundamentais para o alcance de seus objetivos e metas é que 

o Instituto Brasil Orgânico foca seu trabalho nas seguintes ações:

Novos mercados: Estímulo e fomento a expansão de iniciativas que tenham 

por princípio as formas de comércio justo e solidário, os circuitos curtos, a 

economia circular, e todas as outras iniciativas que contribuam para fortalecer 

a cooperação entre produtores-comerciantes-consumidores e suas respecti-

vas organizações. 

Compras governamentais: uma das melhores maneiras de garantir o acesso 

aos produtos orgânicos por toda a população, independentemente da sua 

renda, é por meio do fornecimento de alimentos orgânicos nas escolas, hospi-

tais, creches, asilos e em todos os demais espaços em que o estado é o res-

ponsável pelo fornecimento da alimentação. O Instituto Brasil Orgânico traba-

lha para garantir o cumprimento dos avanços já conquistados e ampliar, cada 

vez mais, a priorização da aquisição de produtos orgânicos nas compras go-

vernamentais. 

Mecanismos de controle: por entender que a confiança da sociedade na qua-

lidade e valores dos produtos orgânicos são os principais pilares de sustenta-

ção dos mercados orgânicos é que o Instituto Brasil Orgânico tem entre suas 

prioridades a atuação para o fortalecimento e aprimoramento, constantes, na 

aplicação de mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica. 

Um dos grandes diferenciais da legislação brasileira é o reconhecimento do 

importante papel do controle social como mecanismo de controle, mas para 

que isso funcione é necessário um permanente trabalho com os envolvidos 

em todas as etapas, da produção ao consumo, para que saibam como contri-

buir efetivamente nesses processos.
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 A alimentação é um ato voluntário e consciente. Ela depende totalmente 

da vontade do indivíduo e é ser humano quem escolhe o alimento para o seu 

consumo. A alimentação está relacionada com as práticas alimentares, queen-

volvem opções e decisões quanto à quantidade; o tipo de alimento que come-

mos; quais os que consideramos comestíveis ou aceitáveis para nosso padrão 

de consumo; a forma como adquirimos, conservamos e preparamos os 

alimentos; além dos horários, do local e com quem realizamos nossas refei-

ções.

 Sendo assim, não há como se trabalhar por uma perspectiva de susten-

tabilidade dos sistemas produtivos agroalimentares sem que trabalhemos for-

temente tudo que se relaciona com a área da alimentação. Nesse sentido o 

Instituto Brasil Orgânico dirige suas ações prioritárias, nos seguintes tópicos:

Segurança e soberania alimentar: trabalhar para a segurança alimentar de 

toda a população é premissa básica para o Instituto Brasil Orgânico porém, 

mais do que garantir alimento para todos e todas, o movimento orgânico tra-

balha, há décadas, para possibilitar que todos possam comer alimentos de ver-

dade, com alta qualidade nutricional, livre de resíduos e contaminantes preju-

diciais à saúde. Lutar para que tenhamos políticas públicas, cada vez mais 

robustas nesse sentido, será um dos nossos trabalhos prioritários.

Boas práticas e alimento seguro: A permanente expansão do interesse pelo 

consumo e produção orgânica tem provocado o crescimento do número de 

pessoas envolvidas nesse tipo de produção, mas, também, da diversificação 

dos produtos produzidos. Por conta disso, temos a necessidade de uma aten-

ção constante no aperfeiçoamento e na adoção das boas práticas. Por ter isso 

como premissa básica, o setor orgânico tem sua atenção voltada não só para 

as substâncias que são utilizadas em todas as etapas do processo produtivo, 

mas com as práticas adotadas tanto na produção primária, como no processa-

mento, transporte e armazenamento. Desenvolver, aperfeiçoar e fomentar a 

aplicação de boas práticas, na produção orgânica, é um dos objetivos do Insti-

tuto Brasil Orgânico.

Alimentação
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Educação alimentar e nutricional: O Instituto Brasil Orgânico se propõe a 

atuar em todos os graus e níveis da educação para que se introduza conteúdos 

que possibilitem que as pessoas saibam reconhecer  o que é comida de verda-

de, como são os processos para  a sua produção e os valores que estão agre-

gados a produtos diferenciados, como são os produtos orgânicos. Viabilizar o 

acesso a esse conhecimento é passo fundamental para a melhoria da qualida-

de de vida de toda a população.

Cultura e diversidade alimentar: Fomentar a valorização da agrobiodiversida-

de é aspecto fundamental para possibilitar a preservação da diversidade 

alimentar e, consequentemente, a conservação da diversidade cultural que 

está intimamente relacionada a ela. O fortalecimento da diversidade alimentar 

implica no fortalecimento da agricultura familiar, na produção com conheci-

mentos tradicionais agregados e consequentemente, na diminuição do movi-

mento atual de tornar nossa alimentação dependente de umas poucas espé-

cies, transformadas em comodities e produzidas em grandes monoculturas. 

Esta atividade tem como forte linha de atuação, a articulação com setores da 

gastronomia que entendem perfeitamente a importância da diversidade de 

ingredientes e a forma como são produzidos, para permitir a riqueza e o dife-

rencial de seu trabalho.
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3. Oficina de Planejamento 
    Estratégico 2020

 A primeira Oficina de Planejamento Estratégico do Instituto Brasil Orgâ-

nico ocorreu nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2020, na cidade de Brasília.

Participantes

01. Alexandre Humberto Harkaly 

02. Aloisia Rodrigues Hirata

03. Ana Flávia Borges Badue  

04. Araci Kamiyana

05. Fabio Sampaio Vianna Ramos

06. Bela Gil

07. Jose Antonio Azevedo Espíndola

08. José Pedro Coelho Santiago

09. Karina Gonçalves David

10. Leonardo Leite De Barros

11. Luiz Carlos Demattê Filho

12. Marcio Stanziani

13. Maria Beatriz Bley Martins Costa 

14. Maria Teresa Corção Braga

15. Mariane Carvalho Vidal

16. Marilena Igreja Lazzarini

17. Oscar De Aguiar Rosa Filho

18. Paulo Antonio D'andrea

19. Rachel Vaz Soraggi

20. Richard Bryan Charity

21. Rogerio Pereira Dias

22. Romeu Mattos Leite

23. Valdecir Queiroz

24.  Valter Bianchini
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Alexandre Humberto Harkaly
Conselheiro

 Engenheiro agrônomo, gosta de esportes e atividades na natureza. Ao 

longo das últimas quatro décadas, depois de se formar na Universidade de São 

Paulo e de se especializar em Agricultura Orgânica, Biodinâmica e Sustentável 

no Brasil e na Europa, dedicou-se a ajudar a construir e consolidar esse setor 

no Brasil. Participa de vários fóruns internacionais, como o Demeter Interna-

tional, o Comitê de Normas da IFOAM e o Comitê Brasileiro de Normas, e está 

sempre aberto a novas tendências e desenvolvimentos.

 Co-fundador e presidente da Associação Brasileira de Biodinâmica por 

vários mandatos, é atualmente Diretor Executivo de Certificações do IBD, 

maior certificadora da América Latina de produtos orgânicos e certificadora 

brasileira de produtos orgânicos com credenciamento IFOAM (mercado inter-

nacional), ISO/IEC 17065 (mercado europeu-regulamento CE 834/2007), De-

meter (mercado internacional), USDA/NOP (mercado norte-americano) e 

aprovado para uso do selo SISORG (mercado brasileiro).

 Participou de vários capítulos importantes da história brasileira na con-

solidação do conjunto nacional de leis para a Agricultura Orgânica. Foi co-res-

ponsável por ajudar a obter no IBD um amplo programa de certificação para 

Agricultura, Produção Animal, Processamento, Comércio Justo e Produção 

Sustentável como RSPO, por exemplo. 
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Aloisia Rodrigues Hirata
Diretora Região Sudeste

 Pedagoga pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, com espe-

cialização em Extensão Rural, Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 

pela Universidade Vale do Rio Verde, e mestrado em Desenvolvimento Susten-

tável e Extensão da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Aloisa Hirata é servi-

dora do IFSULDEMINAS no cargo de Técnica em Assuntos Educacionais na 

Pró-Reitoria de Extensão. É doutorando em Engenharia Agrícola na área de 

Sistemas na Agricultura e Desenvolvimento Sustentável pela FEAGRI-UNI-

CAMP onde pesquisa Sistemas Participativos de Garantia do Brasil.

 Trabalhou por doze anos como extensionista e coordenadora de Bem 

Estar Social na EMATER-MG. Tanto na Emater-MG quanto na Pró-Reitoria de 

Extensão coordenou diversos projetos para a Agricultura Familiar voltados à 

Organização Rural, Agroecologia, Segurança Alimentar e acesso a Políticas 

Públicas. Destaque para a coordenação do projeto de extensão rural “Orgâni-

cos Sul de Minas”, que culminou na constituição do Sistema Participativo de 

Garantia do Sul de Minas (SPG), com mais de 200 unidades de produção orgâ-

nicas certificadas.
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Ana Flavia Borges Badue
Conselheira

 Gestora de projetos do Instituto Kairos, Ana Flávia é arquiteta de forma-

ção pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU-USP) e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP-USP), além de educadora ambiental e articula-

dora de políticas públicas de Agroecologia. 

 Integra o Conselho da Associação de Agricultura Orgânica (AAO) e a Co-

missão da Produção Orgânica de São Paulo (CPOrg/SP), composta paritaria-

mente por representantes de organizações não governamentais e entidades 

governamentais reunidas em torno do desenvolvimento da Agroecologia e da 

Produção Orgânica no Estado de São Paulo. Atua no projeto Inova na Horta da 

prefeitura de Jundiaí de produção municipal de Plantas Alimentícias Não-con-

vencionais (PANC) para abastecer todas escolas além de formação para pro-

fessores e cozinheiras escolares.

 Coordenou o projeto-piloto Viva Agroecologia para ampliar a biodiversi-

dade das PANC adicionadas ao cardápio e pedagogia escolar do Estado de São 

Paulo. Participou na construção da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar 

do Município de São Paulo (16140/15) e na sua regulamentação (Dec 

56913/16). Atualmente preside a Comissão de Acompanhamento da imple-

mentação desta Lei. Participou das articulações de implantação da Feira Muni-

cipal de Orgânicos no Tendal da Lapa e depois da Feira Municipal Orgânica no 

Modelódromo do Ibirapuera. Há 5 anos junto à AAO organiza palestras e ofici-

nas na Bio Brazil Fair | Biofach América Latina considerada o grande encontro 

anual do mercado orgânico no Brasil e maior evento de negócios do setor na 

América Latina. 
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Araci Kamiyama
Conselheira

 Engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Maringá com espe-

cialização em Tecnologias Ambientais na FATEC/SP e mestrado em Gestão de 

Recursos Agroambientais pelo Instituto Agronômico (IAC). Araci Kamiyana é 

especialista ambiental na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentá-

vel/CDRS da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São 

Paulo. Membro do Conselho Deliberativo da Associação de Agricultura Orgâ-

nica (AAO). Autora dos livros “Agricultura Sustentável” (Kamiyama, Araci - São 

Paulo: SMA, 2011), e “Produto orgânico: vamos falar sobre comercialização?” 

(Kamiyama, Araci  - Rio de Janeiro: Sociedade Nacional de Agricultura, 2017). 

Autora e co-autora de vários artigos técnicos e científicos relativos à Agroeco-

logia e Produção Orgânica. Sua principal área de atuação atualmente é a For-

mulação, Planejamento e Implementação de Políticas Públicas para a Agroe-

cologia e Produção Orgânica.

 Foi diretora no Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Se-

cretaria Estadual do Meio Ambiente durante 10 anos. Foi secretária-executiva 

da Associação de Agricultura Orgânica (AAO), auditora de qualidade do Bureau 

Veritas Brasil em empresas de processamento de alimentos e bens de consu-

mo. Atuou como consultora do SEBRAE/SP para o Projeto Capacitação Rural, 

coordenadora do departamento de cursos da Associação de Engenheiros 

Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP), extensionista rural na EMATER/ 

Paraná. Foi presidente da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica e membro 

convidado do Governing Board da IMO CONTROL Instituto de Mercado Eco-

lógico.
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Fabio Sampaio Vianna Ramos
Diretor Técnico e Conselheiro

 Diretor administrativo e Responsável técnico da empresa Agrosuisse 

Serviços Técnicos e Agropecuários Ltda. desde de 1983, Fabio Ramos presta 

serviços de consultoria de investimentos e supervisão de projetos no setor 

Agropecuário, Agroindustrial e Desenvolvimento Rural no Brasil, América do 

Sul e África. É membro da Câmara Técnica de Agricultura Orgânica do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

 Foi conselheiro titular do Conselho de Produção Orgânica e Sustentável 

(ORGANIS), membro do Colégio Agricultura Orgânica Conselho de Adminis-

tração do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA); conselheiro do Conselho Regional Eficaz de Medicina Ve-

terinária e Zootecnia do Estado do Rio de Janeiro (CRMV – RJ).

 Há 38 anos realiza consultorias em diversas regiões do Brasil; elabora 

projetos, presta assessoria técnica, e conduz estudos e análises de viabilidade. 

Atua em prol do Desenvolvimento Rural tendo participado da construção de 

Cadeias Agroalimentares dos produtos orgânicos de origem animal e vegetal, 

Sistemas Integrados e Sustentáveis. Atua internacionalmente para a Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU), junto ao Fundo Internacional de Desenvolvi-

mento Agrícola (FAO), FIDA (Angola), São Tomé e Príncipe (Moçambique) e em 

países da América do Sul, em especial Bolívia e Paraguai.
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Bela Gil 
Vice-presidente e Conselheira

Bela Gil é uma celebridade brasileira premiada e reconhecida internacional-

mente. Mestre em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Ciências 

Gastronômicas (UNISG) na Itália, e formada em Nutrição pela Hunter Collage, 

New York, é chef de Cozinha Natural, ativista, escritora e apresentadora. Filha 

do renomado artista da música popular brasileira, Gilberto Gil, há 14 anos vem 

se especializando em cursos de referência pelo mundo. 

É apresentadora dos programas Bela Cozinha, Vida Mais Bela e Refazenda, 

sucesso de audiência no canal GNT. Possui mais de 2,5 milhões de seguidores 

em suas redes sociais, estreitando sua relação com o grande público com 

temas ligados a vida saudável, consumo consciente, maternidade e comida de 

verdade. Em defesa do lema “comida de qualidade, todo dia, na mesa de 

todos” alia-se a parceiros com o mesmo propósito, lançando produtos em 

parceria com empresas e organizações de referência. Entre eles estão a linha 

de produtos orgânicos da Mãe Terra, o melado de cana orgânico da Monama, 

o brownie orgânico do Brownie do Luiz, o azeite orgânico da Andorinha e um 

sabão em pasta com óleo de coco de babaçu. Bela tem uma coleção de fral-

das e absorventes de pano, um mini-berço pela Morada da Floresta, uma cal-

cinha absorvente, além de uma coleção de roupas da Cantão inspirada nas 

estampas que tanto adora.

A chef de cozinha, além de cidadã premiada e autora de livros com mais de 

500 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal, apóia diversos projetos 

sociais e dirige o projeto Bela Infância, que ensina crianças de escolas públicas 

e particulares de todo o Brasil a se alimentarem melhor e combater a obesida-

de infantil. É conselheira da ONG Gastromotiva, fundada pelo chef David Hertz 

para promover transformações sociais através da gastronomia, e apoia o 

Comida Invisível, Slow Food, Greenpeace, e Fairtrade Brasil. 

Mãe de Flor e Nino, é casada com o empresário João Paulo Demasi, e ministra 

aulas de culinária e palestras por todo o Brasil.
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Jose Antônio Azevedo Espindola 
Conselheiro

 Engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em Ciência do Solo 

pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), é pesquisador da 

Embrapa Agrobiologia onde  avalia estratégias para o manejo do solo na agri-

cultura orgânica. Parte do trabalho desenvolve-se na Fazendinha Agroecoló-

gica Km 47, um ambiente dedicado à pesquisa, ensino e extensão em agroe-

cologia e produção orgânica, localizado na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Os principais resultados das pesquisas são conhecimentos e tecnolo-

gias adaptados para sistemas orgânicos de produção.

 É presidente do Portfólio de Sistemas de Produção de Base Ecológica, 

que consiste em um instrumento de apoio gerencial para organização de pro-

jetos em agroecologia e produção orgânica na Embrapa. Contribui como pro-

fessor no Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica (PPGAO) da 

UFRRJ, orientando profissionais em seus trabalhos de dissertação de mestra-

do, além de atuar como membro do Conselho Administrativo da Associação 

de Agricultores Biológicos (ABIO) do Estado do Rio de Janeiro.
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José Pedro Santiago
Conselheiro

 Engenheiro agrônomo, Santiago é consultor técnico em Produção Or-

gânica, Custos de Produção, Gestão Administrativa e Financeira desde 2010. 

Membro do Conselho Curador do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica 

e Sustentável (Organis) desde 2017. É produtor orgânico de leite, bucha, ovos 

e mel no Sítio da Estrela em Extrema/MG desde 1985.

 Foi ouvidor, conselheiro, diretor e depois sócio-diretor da Associação de 

Certificação Instituto Biodinâmico (IBD Certificações), entidade de credibilida-

de internacional que é monitorada por instituições como a IFOAM (Internatio-

nal Federation of Organic Agriculture Movements), da Inglaterra; DAR, da Ale-

manha; USDA, dos Estados Unidos; JAS, do Japão e DEMETER International. 

Os principais produtos exportados são café, soja, açúcar, citrus, carne, óleos, 

castanha de caju, cogumelo, frutas tropicais, palmito, cacau e guaraná.

 Foi presidente da Câmara Setorial da Agricultura Orgânica no Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi membro e representante no 

Cporg-SP Fórum das Certificadoras Orgânicas por Auditoria. Foi membro do 

Conselho Deliberativo e diretor da Associação do Agronegócio Orgânico Cer-

tificado (AECO). Foi presidente da Federação Internacional de Movimentos de 

Agricultura Orgânica (IFOAM), organização mundial do movimento de agricul-

tura orgânica, que representa cerca de 800 afiliadas em 117 países. Foi Res-

ponsável Técnico da Certificadora OIA-Brasil. Foi vice-presidente da Associa-

ção Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Foi membro do Conselho Fiscal da 

Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Foi diretor técnico e de certi-

ficação de Produtos Orgânicos da Associação de Agricultura Orgânica. Foi 

Membro do Comitê de Marcas do Instituto Biodinâmico. Foi membro do con-

selho deliberativo da Associação de Agricultura Orgânica. Fundador e primeiro 

presidente da Associação de Agricultura Orgânica. Coordenou o Grupo de 

Agricultura Alternativa. Consultor da Embrapa para assuntos de Agricultura Or-

gânica. Foi consultor da Emater/Sergipe para propriedades rurais.
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Karina Gonçalves David 
Diretora Região Sul 

 Agricultora Agroflorestal em Campo Largo, desde 2014 cultiva alimentos 

em sistema agroflorestal sintrópico, comercializa seus produtos semanalmen-

te em Curitiba e participa da Rede Ecovida, organização de SPG. 

 Como coordenadora do Núcleo Mauricio Burmester do Amaral, da REDE 

ECOVIDA, o maior núcleo desta SPG, coordena mais de 500 agricultores fami-

liares da região, atuando no processo organizativo da SPG, assim como no 

processo de formação dos agricultores nos temas Agroecologia, Agrofloresta, 

SPG, Gênero, Juventude, Economia Solidária entre outros.

 Diretora Financeira da AOPA – Associação para o desenvolvimento da 

Agroecologia, dirigindo a associação juntamente com mais seis mulheres, e, 

atuando nas dimensões da articulação política e social.
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Leonardo Leite de Barros 
Conselheiro 

 Advogado pela PUC Campinas, possui especialização em Propriedade 

Industrial, e MBA em Agronegócio FGV. É produtor de carne orgânica no Pan-

tanal sul mato-grossense, produtor de milho e sorgo orgânicos, fruticultor. 

Sócio de pequena indústria de suco e polpa. Sócio de pequena indústria de 

processamento de carne orgânica em Campo Grande MS.
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Luiz Carlos Demattê Filho
Conselheiro 

 Médico Veterinário pela UNESP – Botucatu, com mestrado em Zootec-

nia na área de nutrição animal pela UNESP – Botucatu, pós-graduado em 

Gestão Estratégica do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas  - FGV, e 

doutor em Ciências pelo Programa Interunidades em Ecologia Aplicada, pela 

ESALQ – CENA/USP. É CEO da Korin Agricultura e Meio Ambiente Ltda. e presi-

dente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica  CTAO do Ministério da 

Agricultura – MAPA. 

 Foi premiado pela CAPES com a Tese do Ano de 2015 na Área de Ciên-

cias Ambientais, bolsista do CNPQ na Universidade de Aarhus – Dinamarca, e 

pós doutorando pela FGV/EAESP na linha de Gestão de Operações e Sustenta-

bilidade. Foi diretor de produção e indústria da Korin Agropecuária Ltda, coor-

denador geral do Centro de Pesquisa Mokiti Okada.

 Possuí mais de 30 anos trabalhando como profissional no desenvolvi-

mento de sistemas de produção alimentar diferenciados embasados na agri-

cultura natural, produções orgânicas e produções sustentáveis. Foi responsá-

vel pelo desenvolvimento pioneiro da produção de frangos e ovos livres de an-

tibióticos e promotores de crescimento na Korin Agropecuária e mais recente-

mente pela produção de frangos e ovos sem o uso de alimentos oriundos de 

eventos transgênicos. Realizou a implantação do protocolo de bem-estar 

animal na Korin, tornando-a a primeira empresa brasileira certificada pelas 

normas da Humane Farm Animal Care (HFAC).

 Realiza palestras sobre os temas de agricultura natural, agricultura orgâ-

nica, sustentabilidade, multifuncionalidade da agricultura e sistemas de produ-

ção animal isentos do uso de antibióticos, e promotores de crescimento.
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Marcio Stanziani
Diretor de Comunicação

 Jornalista de profissão, e Coordenador de Projetos Especiais da Associa-

ção de Agricultura Orgânica (AAO), Marcio Stanziani teve seu primeiro contato 

com a Produção Orgânica em 1983, através de uma matéria jornalística. Par-

tindo de dois cursos de referência na época, com Hiroshi Seó e Valdo França, 

iniciou uma relação com a produção, organização e disponibilização de orgâ-

nicos que dura até hoje. Desde 2010 dirige a Secretaria Executiva da AAO 

focando políticas públicas, relações institucionais e gerenciamento de feiras 

diretas de produtores orgânicos. 

 No sul do estado brasileiro de Minas Gerais iniciou sua produção de alho 

orgânico, passando a ter contato com várias inciativas que, na época, ainda 

eram muito incipientes. Em 1991, teve o primeiro contato com a AAO, em São 

Paulo, e foi convidado para fazer parte da Feira do Produtor que iniciava na-

quele momento. Ingressou na AAO quando a entidade realizava a Conferência 

Científica da IFOAM.  A AAO foi a primeira ONG brasileira a criar normas técni-

cas de produção orgânica centradas na realidade local, contemplando os cri-

térios básicos para os agricultores se credenciarem na Feira do Produtor Orgâ-

nico.
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Maria Beatriz Bley Martins Costa
Conselheira

 Empresária, brasileira, presidente do Planeta Orgânico desde 2000 e co-

ordenadora da Feira Green Rio desde 2012. É membro do Grupo de Agribusi-

ness e Inovação do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Consultora de 

marketing do Projeto Estruturante SEBRAE “Cosméticos de Base Florestal da 

Amazônia”. Participa de reuniões estratégicas sobre bioeconomia no Brasil, na 

Alemanha e na França. Diretora do CEAL Brasil – Sustentabilidade. 

 Coordenou a implementação e networking da primeira BioFach no 

Brasil, em 2003, em parceria com Nuremberg Messe. Coordenou a implemen-

tação e networking da primeira BioFach no Brasil, em 2003, em parceria com 

Nuremberg Messe, e foi coordenadora da BioFach América Latina e ExpoSus-

tentat de 2003 a 2010. Organizou e participou de eventos na América Latina, 

Estados Unidos, França e Alemanha relacionados ao setor orgânico e econo-

mia Verde. Organizou o primeiro German-Brazilian Bioeconomy Workshop 

durante o Green Rio 2017. Coordenou a presença da delegação de bioecono-

mia da Alemanha no Green Rio 2018 e no Green Rio 2019. Em 2019 recebeu a 

Medalha Tiradentes, uma honraria concedida pelo Governo como reconheci-

mento de relevantes serviços prestados à causa pública do Estado do Rio de 

Janeiro.
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Maria Teresa Corção 
Conselheira

 Chef proprietária do restaurante O Navegador, Teresa Corção é formada 

em Design e cozinheira autodidata. Desde 2001 é membro do movimento 

internacional Slow Food, quando transformou seu trabalho passando a inte-

ressar-se pela influência socioambiental no mundo da alimentação. Escolhida 

como Embaixadora da Cozinha Brasileira no SENAC, foi palestrante no TEDX 

CAMPOS e no TED GLOBAL - SOUTH, conferências que celebram a engenho-

sidade humana explorando idéias, inovação e criatividade de todo o mundo. 

Foi finalista do Basque Culinary World Prize 2016, premiação que celebra uma 

geração de chefs internacionais que expandiu seu papel na sociedade e redefi-

niu sua profissão, integrando novas habilidades, criatividade, inovação e preo-

cupações sociais em sua abordagem. Reconhecida como chef ativista e co-

nhecedora da culinária brasileira, saudável e sustentável.

 Cocriadora e gestora do Projeto Gosto da Amazônia – Sabor que Pre-

serva a Floresta – cujo objetivo é abrir o mercado do Rio de Janeiro para o 

pirarucu selvagem de manejo da Amazônia, e assim melhorar a qualidade de 

vida das comunidades envolvidas nessa atividade. Criou o Projeto Mandioca 

para resgatar, por meio dos alimentos, a ancestralidade e socio-biodiversidade 

brasileiras, em especial pela mandioca, o que introduziu os alunos de uma 

escola pública à história, à música e ao folclore do Brasil, além da oportunida-

de de prepararem seu próprio alimento, promovendo assim uma alimentação 

saudável, prática e funcional. Em consequência ao projeto, fundou o Instituto 

Maniva, organização não-governamental pioneira em trabalhar a gastronomia 

como instrumento de transformação social, e na formação do grupo dos Eco-

chefs que atuam na causa da ecogastronomia comprando insumos direto de 

produtores e agricultores orgânicos. 
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Mariane Carvalho Vidal   
Diretora Centro-Oeste 

 Bióloga com mestrado em Agronomia pela Universidade Federal de 

Goiás e doutorado em Agroecologia, Sociologia e Desenvolvimento Rural Sus-

tentável pela Universidade de Córdoba na Espanha, Mariane Vidal é pesquisa-

dora da Embrapa Hortaliças cedida para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), onde coordena o Programa Nacional de Bioinsumos. 

Atua há 18 anos na área de Pesquisa e Desenvolvimento nas linhas temáticas 

de sistemas orgânicos de produção de hortaliças, agroecologia, indicadores 

de sustentabilidade para qualidade de solos e ambiente de cultivo e adubação 

verde. 

 Colabora desde 2012 no fortalecimento e promoção da agricultura sus-

tentável tendo como pilares a agroecologia, tendo sido representante da Em-

brapa em vários fóruns do setor tais como a Comissão Nacional de Agroeco-

logia e Produção orgânica – CNAPO na Subcomissão de Insumos; na Câmara 

de Agricultura Orgânica e Agroecologia do Distrito federal – CAO/DF e do 

Grupo Gestor do Portfólio de Agricultura de Base Ecológica da Embrapa. Foi 

coordenadora de vários projetos de pesquisa com o tema de transição agroe-

cológica, promoção de novos insumos e produtos para a produção orgânica 

bem como sistemas produtivos de hortaliças. 

 Autora de várias obras técnicas relacionadas ao tema, foi presidente do 

VI Congresso Latino-americano e X Congresso Brasileiro de Agroecologia no 

ano de 2017, realizado em Brasília com a participação de mais de 5 mil inscri-

tos.
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Marilena Lazzarini 
Conselheira

 Engenheira agrônoma (ESALQ/USP), especializada em economia regio-

nal e urbana (FIPE/USP), atuou profissionalmente no Instituto de Economia 

Agrícola (Secretaria da Agricultura/SP) na área de abastecimento alimentar em 

diversos órgãos públicos. Desde 1984 atua na defesa dos direitos do consumi-

dor. Foi diretora do PROCON/SP (1983-86) e, desde 1987, atua no (Idec- Insti-

tuto Brasileiro de Defesa do Consumidor) sendo a presidente do conselho 

diretor. Foi presidente da Consumers International (2004-2007).
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Oscar de Aguiar Rosa Filho
Diretor Financeiro e Administrativo 

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade de Brasília (UnB), em 1983, 

com especializações em: Fitossanitarismo (UFRRJ), Fitopatologia (UnB) Meto-

dologia do Ensino Superior (CEUB) e Administração de Unidades de Conserva-

ção (UnB/IBAMA). Foi Diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos do 

Distrito Federal (AEA-DF), nas gestões 87/88 e 89/90, quando participou da 

criação da Associação de Agricultura Ecológica (AGE/DF). Em 1989 participou 

de reunião da comissão relatora da Lei dos Agrotóxicos, quando defendeu o 

uso do termo 'agrotóxico' e não 'defensivo agrícola' na Lei, tendo sido acatado 

pela relatora. No Governo do Distrito Federal, no período de 1990 a 1998, foi 

Diretor do Departamento de Política Ambiental da Secretaria de Meio Ambien-

te, Ciência e Tecnologia (SEMATEC); Chefe de Gabinete do Instituto de Ciência 

e Tecnologia (ICT); Superintendente do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente 

(IEMA); Assessor da Diretoria do Jardim Botânico de Brasília e; Chefe de Gabi-

nete da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 

 No Ministério da Agricultura, órgão de origem desde 1984, atuou na área 

de vigilância e defesa agropecuária, tendo sido Diretor substituto do Departa-

mento de Defesa e Inspeção Vegetal, quando representou o Departamento na 

Comissão de Sanidade Vegetal do Mercosul e na IPPC/FAO; foi representante 

do MAPA no Comitê do Codex Alimentarius do Brasil e Coordenador Geral da 

Vigilância Agropecuária Internacional. Atualmente é Diretor do Departamento 

de Política Profissional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários.
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Paulo Antônio D´Andréa 
Conselheiro 

 Engenheiro Agrônomo, formado em 1978 na Faculdade de Agronomia 

de Pinhal / SP. Especialização: Tecnologia de Alimentos, formado em 1974 

pelo Colégio Técnico / Unicamp – Campinas / SP.

 Histórico Profissional e Principais Atividades exercidas: membro da 

Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura (CTAO) 

de 2002 a 2013. Coordenador do Grupo Temático de Insumos da CTAO / 

MAPA de 2002 a 2013 Conselho Mantenedor do ISCA Faculdades (Instituto Su-

perior de Ciências Aplicadas – Limeira, SP) até 2017.

 Agricultor: Citricultura, cafeicultura e grãos em Brotas, SP desde de 1979 

e  atualmente produção de grãos Citricultura orgânica (IBD) até 2015 e atual-

mente grãos em São Carlos.

 No setor empresarial: Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Micro-

biol Ind. e Comércio, desde 2000 produtora do Microgeo, insumo certificado 

para agricultura orgânica (IBD).
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Rachel Vaz Soraggi 
Conselheira 

 Consultora em agricultura biodinâmica e orgânica por mais de 20 anos, 

atuou principalmente na conversão e manejo biodinâmico de lavouras de café 

em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo e Bahia. Participou da Dire-

toria da Associação Biodinâmica desde sua fundação até o ano de 2010, tendo 

sido presidenta por dois mandatos,  sempre se envolvendo do com as iniciati-

vas que se relacionavam ao movimento orgânico, no estado de São Paulo.  Foi 

representante da Associação Biodinâmica na Câmara Temática de Agricultura 

Orgânica – CTAO, do MAPA, quando participou da construção do marco regu-

latório da produção orgânica no Brasil. Foi membro da Comissão Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica – CNAPO, órgão gestor da Política Nacio-

nal de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, representando a CTAO, 

tendo participado da construção e implementação do Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO. Atualmente está, também, 

diretamente envolvida na comercialização de produtos orgânicos e Biodinâ-

micos em feiras livres da Prefeitura na cidade de São Paulo.
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Richard Bryan Charity  
Conselheiro 

 Especialista em agricultura biodinâmica, sistemas agrícolas sustentáveis 

e comércio de produtos orgânicos. Engenheiro agrônomo pela Universidade 

de São Paulo, e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Atual presidente da Associação Biodinâmica do Nordeste e diretor do 

Sertão Verde – consultoria e projetos Ltda. com projetos de produção de hor-

tifrútis orgânicas via CSA, mercado direto ao consumidor e implantação de sis-

temas agroflorestais. É coautor do método Agricultura Regenerativa Tropical 

(ART), o primeiro a incorporar a dimensão vitalista/formativa para o trópico. Ao 

longo das últimas décadas têm prestado consultoria e ocupado cargos execu-

tivos e diretivos em empresas nacionais e multinacionais líderes em seus seg-

mentos de atuação, além de liderar organizações do terceiro setor, impactan-

do decisivamente o ecossistema mundial de orgânicos de forma inovadora. 

 Richard teve grande atuação no desenvolvimento da cadeia de produ-

ção da acerola orgânica no Nordeste como consultor e depois gerente-geral 

da Alticor (Amway Nutrilite). Implantou a maior fazenda de acerola orgânica 

com selo Demeter do mundo, com faturamento de 40 milhões de reais. De-

senvolveu o conceito e implantou a certificação interna na Nutricert Brasil, 

China, Peru, Estados Unidos e México. Foi embaixador de branding da Nutrilite 

no Brasil, EUA e Ásia. Trabalhou na Fazenda da Toca Orgânicos, com grande 

visibilidade e penetração no varejo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

 Foi Presidente da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica (ABD). 

Fundou a Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 

(ADAO), primeira iniciativa no sistema CSA (Community Supported Agriculture) 

no Brasil, criando de forma inédita a oferta direta de 13 produtores para mais 

de 520 famílias de consumidores em Fortaleza/CE, Brasil. Sólida carreira em 

sistemas agrícolas sustentáveis, processamento e comercialização de produ-

tos orgânicos certificados, treinamentos, extensão rural e gestão ambiental, 

incluindo trabalho em fazendas biodinâmicas da Europa e Oriente Médio. 
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Rogerio Pereira Dias 
Presidente e Conselheiro

 Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) e servidor público do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) desde 1982, onde trabalhou por 35 anos até a aposen-

tadoria. O MAPA é o ministério do Poder Executivo do Brasil responsável pela 

gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do 

agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. 

No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor 

rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, pro-

dução agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produ-

tos de origem agropecuária até o consumidor final.

 No Ministério da Agricultura, Rogério Dias coordenou o processo de ela-

boração e implementação do marco legal brasileiro para a produção orgânica 

e a criação do Programa Pró-Orgânico, que incluiu ações de fomento à pro-

dução orgânica nos Planos Plurianuais do Governo Federal, planos que com 

status de lei estabelecem as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo 

Governo ao longo de períodos de quatro anos. Participou da articulação e 

construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. É pro-

dutor orgânico e participou da criação da primeira feira de produtos orgânicos 

do DF, bem como da criação da Associação de Agricultura Ecológica (AGE). 

 Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) para 

a Região Centro-Oeste até 2019. Foi presidente da Associação dos Engenhei-

ros Agrônomos do DF (AEA-DF) e vice-presidente da Federação dos Enge-

nheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), quando participou da organização de 

Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA) e da luta, no Congresso 

Nacional brasileiro, pela criação da Lei dos Agrotóxicos. 

 Cedido para o Governo do Distrito Federal, ajudou a criar a Secretaria de 

Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e a Lei Ambiental do DF. Dirigiu o Institu-

to de Ciência e Tecnologia e a Fundação Zoobotânica. 
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Romeu Mattos Leite 
Conselheiro 

 Filho de agricultores, é médico veterinário e produtor orgânico na Vila 

Yamaguishi em (Jaguariúna/SP) onde produz ovos, cereais, mel e mais de 70 

variedades de frutas e  verduras desde 1988. Especialista em avicultura orgâni-

ca, fundador e coordenador do Grupo de Agricultura Orgânica (GAO) que pro-

tagonizou a construção do marco legal da agricultura orgânica do Brasil; 

membro pesquisador da World Summit of Chikens Culture (WSCC).

 Foi presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica durante 7 

anos, e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e produção orgânica 

por 4 anos. Fundou e presidiu por várias gestões a Associação de Agricultura 

Natural de Campinas e Região (ANC), é fundador e coordenador do Fórum 

Brasileiro de SPG e OCS, e do Forum Latino-americano de Sistemas Participa-

tivos de Garantia. Consultor para a implantação do 1º Sistema Participativo de 

Garantia Indígena brasileiro da Associação Terra Indígena Xingu (ATIX).
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Valter Bianchini 
Conselheiro 

 Oficial Nacional de Projetos no Escritório Regional da FAO do Sul do 

Brasil, Bianchini é agrônomo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-

quita Filho, especialista em Políticas Agrícolas pela UNICAMP e doutor em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. 

Atuou como extensionista rural no Instituto EMATER Paraná, pesquisador no 

Departamento de Estudos Socioeconômico (DESER), foi Secretário Nacional 

de Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário e ocupou o 

cargo de secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado do 

Paraná.

 Ajudou a formular, programar e gerir um conjunto de políticas públicas e 

programas que contribuíram com a Agricultura Familiar como o PRONAF, o 

Seguro da Agricultura Familiar, o Seguro Garantia Safra, o Programa de Garan-

tia de Preços da Agricultura Familiar, a elaboração da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, o Programa de Compras da Agricultura 

Familiar, Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), 

entre outros.

 Em 2004, como secretário nacional de Agricultura Familiar do Governo 

Lula, criou o Proagro Mais, o Seguro da Agricultura Familiar. Em 2008 como 

secretário de Agricultura no Governo Requião instituiu o Programa de Subsidio 

ao Seguro do Trigo em complemento ao Programa de Seguro do Governo 

Federal. Ambos os Programas deram maior segurança no cultivo do trigo em 

todo o país.

 Autor de vários trabalhos sobre Politicas Públicas na Agricultura Familiar. 

Em 2015 publicou o livro “PRONAF 20 Anos”. Neste livro Valter Bianchini relata 

parte desta rica experiência vivida em 20 anos do PRONAF e de um conjunto 

de politicas de fortalecimento da Agricultura Familiar entre elas o Seguro da 

Agricultura Familiar.
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3.1 Catálogo de ações estratégicas

Grupo 1. Técnico -  Conhecimento

AÇÃO SUGERIDA: Estimular a EMBRAPA a se aproximar das escolas família 

agrícolas e outras experiências de educação no campo já existentes em agri-

cultura ecológica e agricultura orgânica.

EXPLICAÇÃO: Deve ser mapeado e apresentado mapear e apresentar à Em-

prapa, universidades, ATER, experiências exitosas e de sucesso, como as esco-

las de alternância tentando aproximar a Embrapa e instituições de Ensino.

AÇÃO SUGERIDA: Discutir e procurar caminhos que solucionem o problema 

ATER x Credito Rural.

EXPLICAÇÃO: (em branco)

AÇÃO SUGERIDA: Organizar e prospectar demandas de novas tecnologias 

(plataforma).

EXPLICAÇÃO: O Observatório deverá promover o levantamento das deman-

das existentes na ponta da cadeia produtiva e o Instituto Brasil Orgânico orga-

nizará e divulgará as pesquisas, práticas e experiências já existentes. O site 

deverá ser utilizado para publicar, aproximar e unificar a pesquisa, o ensino e a 

extensão.

AÇÃO SUGERIDA: Estimular parcerias entre unidades descentralizadas da Em-

brapa e parceiros externos, de forma a inserir o tema AE e AO nas agendas de 

pesquisa.

EXPLICAÇÃO: Aproximar o  Instituto do portfólio Sistema de Produção de Base 

Ecológica por meio de reuniões, visando a identificação de temas de pesquisa  

prioritários e de possíveis parceiros. Sistematizar por meio de nota técnica a 

ser encaminhado à diretoria da Embrapa.
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AÇÃO SUGERIDA: Realizar ações que garantam espaços para a agricultura 

orgânica e a geologia dentro da ATER já existente.

EXPLICAÇÃO: A ideia é procurar a ANATER, MAPA, universidades e outros por 

contato pessoal ou carta/memorando, mostrando a importância da presença 

da ATER nos projetos orgânicos/agroecológicos. Envolver também estados e 

municípios (Emater, Encaper, etc).

AÇÃO SUGERIDA: Articular com MEC, CAP, CNPQ, ONGS para garantir a rubri-

ca orçamentária dos NEAS (fortalecimento): melhoria material, troca de expe-

riências, formação à distância. (6 milhões)

EXPLICAÇÃO: Falta envolvimento maior de universidades e Emprapa na for-

mação dos profissionais. Propomos uma articulação entre diversos fatores.

Grupo 2. Técnico - Tecnologias

AÇÃO SUGERIDA: Publicar no site do Instituto a lista dos insumos comerciais 

permitidos para agricultura orgânica.

EXPLICAÇÃO: Sementes, certificados, corretivos, e defensivos permitidos pela 

norma Br.

AÇÃO SUGERIDA: Criar no site do Instituto uma área dedicada a materiais téc-

nicos que abordem o manejo em sistemas orgânicos de produção.

EXPLICAÇÃO: Utilizar materiais escritos e audiovisuais: Artigos técnicos, pes-

quisas científicas, depoimentos de produtores e técnicos, minicursos e outros. 

Podcasts podem ser fonte de renda para o Instituto.

AÇÃO SUGERIDA: Promover encontro técnico anual.

EXPLICAÇÃO: Apresentar o Estado da Arte da Agricultura Orgânica com temá-

tica relevante e útil para os produtores. Unir teoria e prática nas exposições. 

Trazer pesquisadores e profissionais chaves para os temas em questão. Cobrar 

taxas de inscrição e buscar apoio de empresas interessadas. Ver a possibilidade 

de realizar o encontro em um centro universitário. Fonte de receita para o Ins-

tituto Brasil Orgânico.
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AÇÃO SUGERIDA: Promover um painel sobre plantio direto orgânico.

EXPLICAÇÃO: Para atender a demanda por aumento da escala da produção de 

grãos. Atualizar a temática sobre plantio direto em sistema orgânico, contando 

com a participação de empresas fabricantes de máquinas de plantio direto. 

Pode-se estudar, futuramente, para os campos de horticultura e outros culti-

vos, agroflorestal; fruticultura. 

Grupo 3. Político - Observatório

 Incluir no levantamento de dados os números relativos às questões de 

gênero, populações tradicionais, índios e outras comunidades relevantes.

 Considerar dialogar com conselho de a segurança alimentar CONSEA 

(extinto?).

 Considerar dados e informações sobre a sabedoria local, conhecimen-

tos dos povos da floresta e tradicionais.

 Considerar assentamentos.

 Levantar dados secundários sobre consumo dos alimentos e saúde dos 

consumidores.

 Considerar informações da Embrapa de monitoramento de satélite, 

como fonte de mapeamento da agricultura orgânica. 

 Considerar coleta de dados regionalizados e por cadeia de produção.

 Levantar dados do mercado consumidor e mapear a dinâmica atual dos 

segmentos de mercado.

 Fazer ponte direta entre medicina e alimentos.

 Considerar os dados do movimento agroecológico.

  Levantar unidades de referências por região.

AÇÃO SUGERIDA: Levantamento de dados unificados da produção orgânica. 

EXPLICAÇÃO:  Selecionar os produtos; volume por ano e valor, área, nº de 

produtores, localização, forma de comercialização, destino da produção 

(mercado interno/ externo); realizar levantamento das bases de dados disponí-

veis; identificar potenciais parceiros financiadores. (Obs: parceiros potenciais: 

Mapa e certificadoras.)

46



AÇÃO SUGERIDA: Formação acadêmica. Levantamento de informações sobre 

cursos de bacharelado e tecnólogo em agroecologia e disciplinas de agricul-

tura orgânica.

EXPLICAÇÃO: Levantar informações sobre os cursos de agroecologia no país 

(locais, nº de vagas, ver guia do estudante, base de dados) bem como levantar 

informações sobre os cursos de agrárias que ofertam a disciplina de agricultu-

ra orgânica.

AÇÃO SUGERIDA: Levantamento do estado da arte das legislações federal, 

estadual, municipal. 

EXPLICAÇÃO: Entender a dinâmica do processo legal do setor orgânico con-

siderando as legislações que se aplicam a cadeia dos produtos orgânicos. 

Levantar quais são os desdobramentos da lei de orgânicos nas legislações 

federal, estaduais e municipais. Levantar o estado e o andamento da legislação 

sob a perspectiva da adoção de políticas públicas para o setor de orgânicos.

AÇÃO SUGERIDA: Levantamento e sistematização de dados secundários do 

setor orgânico.

EXPLICAÇÃO: Dimensionamento das fontes secundárias disponíveis, qualifi-

cando e selecionando os dados fidedignos. Fontes secundárias: Dissertações; 

teses; relatórios setoriais; pesquisas de mercado; trabalhos publicados em 

eventos/congressos/simpósios e outros.

AÇÃO SUGERIDA: Banco de dados sistematizados: coleta de dados regionali-

zados; consumo local; iniciar com projetos piloto e depois avançar.

AÇÃO SUGERIDA: Promover ponte com a medicina. Articular com as Secreta-

rias de Saúde. Sensibilizar os profissionais de saúde. Levantar dados de conta-

minação nos alimentos e efeitos na saúde.

AÇÃO SUGERIDA: Semiárido: tipologia da agricultura orgânica.

AÇÃO SUGERIDA: Outros observatórios que já existem, 1º passo para ganhar 

tempo.
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Grupo 4. Político - Advocacy

AÇÃO SUGERIDA: Mapeamento do perfil dos parlamentares com relação ao

compromisso com o tema.

EXPLICAÇÃO: Utilizar informações de nossas redes de contatos; parceiros de

pautas afins (meio ambiente, etc.), com uma listagem de parlamentares, utili-

zar informações disponíveis ou de nossa rede de contatos para traçar um perfil 

quanto ao compromisso atual com o tema, mas também com possibilidades 

de apoios futuros em ações pontuais.

AÇÃO SUGERIDA: Proposição de emendas parlamentares para assuntos de

interesse do movimento orgânico.

EXPLICAÇÃO: Identificar parlamentares e possibilidades de incentivar o dire-

cionamento de emendas parlamentares para ações em prol da agroecologia e

produção orgânica como, por exemplo, o fortalecimento de NEAS e pesqui-

sas; incluir advocay no Judiciário; No Executivo, foi mencionada a necessidade

de advocacy junto aos auditores do ministério da agricultura; explicitar a ne-

cessidade do advocay ser executado em parceria com outras entidades.

AÇÃO SUGERIDA: Plano de comunicação do Instituto Brasil Orgânico.

EXPLICAÇÃO: Elaborar um plano de comunicação para as diferentes áreas de

atuação do Instituto ‘’conversarem’’ com a sociedade.

AÇÃO SUGERIDA: Fazer parcerias/alianças com organizações que trabalham

com a questão indígena.

EXPLICAÇÃO: Se unir às lutas atuais: Advocay – mineração em terras indíge-

nas; desmatamento; transgênicos. Comunicação – utilizar o website do insti-

tuto para divulgar campanhas, anunciar ações e denunciar crimes e ameaças

contra os povos e comunidades tradicionais. Apoiar a certificação e divulgar os

produtos da agrobiodiversidade.

AÇÃO SUGERIDA: Inserir representação do Instituto Brasil Orgânico nos espa-

ços de articulação política relacionados à segurança alimentar.

EXPLICAÇÃO: Identificar espaços (nível nacional) que poderiam ser ocupados

e ver a possibilidade de ocupar.
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Grupo 5. Social - Mercado

AÇÃO SUGERIDA: Mapear mulheres e jovens na produção orgânica.

EXPLICAÇÃO: Incluir em um sistema de armazenamento de dados sobre a 

produção orgânica, sexo e idade dos agricultores(as) para que essa informa-

ção seja disponibilizada para subsidiar projetos, programas e políticas públicas 

voltadas para essa categoria. Informação segura e atualizada.

AÇÃO SUGERIDA: Levantamento da produção e consumo dos alimentos das

comunidadestradicionais.

AÇÃO SUGERIDA: Potencializar plantas medicinais e aromáticas da biodiversi-

dade brasileira.

EXPLICAÇÃO: Mercados de cosméticos e farmácias buscam matéria prima 

orgânica; montar banco de dados desta oferta por biomas, a partir do observa-

tório. Otimizar parcerias internacionais.

AÇÃO SUGERIDA: Bioinsumos – sistematizar banco de dados a partir do ob-

servatório.

EXPLICAÇÃO: Destacar que bioinsumos foi um tema trabalhado pela câmera

setorial de orgânicos; avaliar o potencial do mercado global de bioinsumos e

o espaço que o Brasil pode ocupar neste mercado; Instituto Brasil orgânico 

tornar-se referência de bioinsumos orgânicos.

AÇÃO SUGERIDA: Ser facilitador e aprovador da rede de municípios e estados

compradores de orgânicos e com lei de orgânicos na alimentação escolar.

EXPLICAÇÃO: Promover a organização de uma rede de municípios e estados

compradores de orgânicos inicialmente composta de rede de municípios 

como São Paulo (100% orgânico de 2,2 milhões ref/dia). Marechal Rondon 

(100% orgânico de 4.200 ref/dia até 2021) e Paraná com meta 100% de orgâni-

cos de 1,2 milhões ref/dia. Mapear, organizar a rede para troca de ocorrências.

Realizar projeto-piloto com demandas de aquisição mensal para estudo de 

cadeias produtivas e potencial e abastecimento. Potencial financiador: gover-

no da Dinamarca com meta de 100% orgânico a partir de 2020. Buscar apoio 

da FAO/NFP.
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Grupo 6. Social - Alimentação

AÇÃO SUGERIDA: Criar clusters/marketplaces de comercialização de produ-

tos orgânicos.

EXPLICAÇÃO: Com as informações do Observatório, quantificar a produção 

orgânica regional, com variedades, sazonalidade etc. Apoiar a criação de nú-

cleos de comercialização – alvo principal: food service.

AÇÃO SUGERIDA: Sistematizar informações sobre produção, convidar atores

para pensar/criar cluster piloto em algum lugar específico.

EXPLICAÇÃO: Lema de consumir localmente. Centralização de entrega e co-

mercialização dos produtos, criar mercado para pequenos produtores pode-

rem acessar o food service, eventualmente consumidor final.

AÇÃO SUGERIDA: Mapear as atividades e aptidões dentro dos associados.

EXPLICAÇÃO: A fim de disponibilizar as informações para ações dentro do ins-

tituto Brasil Orgânico, e também promover ações indiretas via instituições par-

ceiras, como cursos e palestras por exemplo.

AÇÃO SUGERIDA: Fortalecer o forúm brasileiro de SPG’s e OCS’s, no trabalho

com segurança alimentar e nutricional e soberania em seus territórios.

EXPLICAÇÃO: Lançamento de editais oportunizando as SPG’s e OCS’s que

têm interesse em levantar e trabalhar estas informações..

AÇÃO SUGERIDA: Levantamento das organizações que possuem projetos de

conscientização e transformação da alimentação e propor parcerias com elas.

EXPLICAÇÃO: Existem várias instituições com ações e projetos de educação

alimentar. Nem sempre o conteúdo em relação ao alimento orgânico é funda-

mentado o suficiente. A ideia é buscar parcerias para que essas atividades

levem também os conteúdos objeto do Instituto Brasil Orgânico.
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AÇÃO SUGERIDA: Promover as redes de municípios e estados compradores 

de orgânicos e a implementação da lei de orgânicos na alimentação escolar.

EXPLICAÇÃO: Faz-se necessária a organização de uma rede de municípios e 

estados compradores de orgânicos inicialmente composta de rede de municí-

pios como São Paulo (100% orgânico de 2,2 milhões ref/dia). Marechal 

Rondon (100% orgânico de 4.200 ref/dia até 2021) e Paraná com meta 100% 

de orgânicos de 1,2 milhões ref/dia. Mapear, organizar a rede para troca de 

ocorrências. Realizar projeto-piloto com demandas de aquisição mensal para 

estudo de cadeias produtivas e potencial de abastecimento. Potencial finan-

ciador: Governo da Dinamarca com meta de 100% orgânico a partir de 2020. 

Buscar apoio da FAO/NFP.

AÇÃO SUGERIDA: Criar clusters/marketplaces de comercialização de produ-

tos orgânicos.

EXPLICAÇÃO: Com as informações do Observatório, quantificar a produção 

orgânica regional, com variedades, sazonalidade e etc. Apoiar a criação de nú-

cleos de comercialização – alvo principal – mercado de alimentação/hospita-

lidade.

AÇÃO SUGERIDA: Sistematizar informações sobre produção, convidar atores 

para pensar/criar cluster piloto em algum lugar específico.

EXPLICAÇÃO: Lema de consumir localmente. Centralização de entrega e co-

mercialização dos produtos, criar oportunidade para pequenos produtores 

poderem acessar o mercado de alimentação, eventualmente consumidor 

final.
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 Por ter clareza da importância do trabalho articulado em redes e que, 

para que essas redes possam ser fortes, é necessário que se busque sempre o 

máximo de diálogo com pessoas, organizações e entidades que compõem 

essas redes, é que foram inseridos, na programação da Oficina de Planejamen-

to Estratégico, dois momentos voltados ao fortalecimento desse diálogo.

 Em seu Estatuto Social, o Instituto Brasil Orgânico estabelece a impor-

tância de estabelecer parcerias, com entidades que tem princípios e objetivos 

comuns aos do movimento orgânico. Com o intuito de fortalecer essas rela-

ções é que foi incluído um momento específico, na Oficina, onde foi feita uma 

apresentação do que estava sendo discutido no âmbito do seu planejamento 

estratégico e, em seguida, cada uma das entidades parceiras, presentes, fez 

um relato de seus trabalhos e de como via a possibilidade de trabalharem 

juntos, com o Instituto Brasil Orgânico, para o desenvolvimento de atividades 

e projetos.

 Participaram desta atividade: Fábio Almeida, Gerente da Laudes Founda-

tion; Luiz Rebellato, Analista do Núcleo de Agronegócios da Unidade de Com-

petitividade do SEBRAE Nacional; Igor Britto, Diretor de Relações Institucionais 

do IDEC; Jéssica Pedreira, Assessora Técnica do Instituto Sociedade, Popula-

ção e Natureza-ISPN; Vinícius Pereira, Analista de Conservação da WWF-Brasil; 

Luis Tadeu Assad, Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimen-

to e Sustentabilidade-IABS; Flaviane Canavesi, pela Associação Brasileira de 

Agroecologia-ABA; Rachel Salles, Diretora de Ecossistema da Associação Bra-

sileira de Startups-ASTEPS e Oda Scatolini, do Instituto Invento.

3.2 Articulações e parcerias

Encontro com entidades parceiras
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 Como um dos grandes propósitos do Instituto Brasil Orgânico é atuar 

fortemente juntos ao poder legislativo, de forma a contribuir na construção de 

Leis e políticas públicas voltadas para o fortalecimento do movimento orgâni-

co brasileiro, é que foi incluído na Oficina, uma reunião com parlamentares 

que compõem a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Agroecologia e 

Produção Orgânica, de forma que pudéssemos traçar objetivos e estratégias a 

serem realizadas em conjunto ao longo dos próximos anos. 

 Essa reunião aconteceu no Plenário 14, da Câmara dos Deputados, 

tendo sido coordenada pelo Deputado Leonardo Monteiro, que preside essa 

Frente Parlamentar e contou com a presença de vários parlamentares, tendo 

havido manifestações de comprometimento com as causas do Instituto Brasil 

Orgânico feitas pelos Deputados: Leonardo Monteiro, Nilto Tatto, Pedro Uczai, 

João Daniel, Bohn Gass, Túlio Gadêlha, Jandira Feghali e Marcon.

Encontro com a Frente Parlamentar pelo 
Desenvolvimento da Agroecologia e Produção 
Orgânica da Câmara dos Deputados 
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 Fico muito honrada com a vice-presidência do Instituto. Sobre suges-

tões, acho que o encontro foi bem positivo e produtivo. Nos próximos, talvez, 

possamos agilizar melhor as atividades para não perdermos tempo com dis-

cussões que não necessariamente serão resolvidas naquele momento. 

Bela Gil – Conselheira e Vice-presidente do Instituto

 Sugiro destacar os encaminhamentos para enviar no grupo para 

chamar mais a atenção dos participantes sobre os compromissos pós oficina. 

Talvez os encaminhamentos possam ficar meio perdidos no relatório inteiro. 

Aloísia Rodrigues Hirata – Conselheira

 Sugiro que a área de comunicação seja mais estratégica, e que o eixo 

social seja também ambiental e econômico. 

Ana Flavia Borges Badue – Conselheira

 Muito satisfeita com a experiência da oficina realizada em Brasília, a 

metodologia, os tempos, a mediação e a interação entre os colegas, penso 

ser necessário mais encontros para aprimorar e aprofundar no planejamento, 

visto que considero este encontro como um primeiro contato e troca de 

ideias e construção inicial do processo. 

Karina Gonçalves David – Diretora Região Sul

 A sistematização dos dados sobre a produção orgânica e seus atores é 

fundamental para tomada de decisão em cada um dos setores. Precisamos 

ter com clareza quem somos, onde estamos o que e quanto produzimos. A 

atuação, junto as cadeias produtivas, é fundamental para facilitação e incre-

mento de novos negócios. Teremos dificuldades de influenciar políticas pú-

blicas sem informações quantitativas confiáveis. Gostaria de ver o Instituto  

com uma verdadeira força tarefa em busca dos dados. 

Leonardo Leite de Barros - Conselheiro 

3.3 Sugestões à relatoria da Oficina de 
 Planejamento Estratégico
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 A oficina de PE, foi uma atividade muito produtiva, pois senti uma 

grande afinidade de interesses junto aos demais conselheiros e diretores do 

Instituto. Os elementos encontrados e consensuados pelo grupo, segura-

mente nos darão elementos consistentes para o trabalho nos próximos três a 

cinco anos. Habituado que sou a algumas atividades de PE, me pareceu 

apenas, que algumas definições foram tomadas previamente e não exata-

mente pelo grupo reunidos para o PE, no entanto, sei que o tempo, os recur-

sos disponíveis e a agenda de todos não permitiriam uma atividade mais 

abrangente da que foi realizada. 

Luiz Carlos Demattê Filho - Conselheiro  

 Promover o instituto como referência em dados consolidados do setor 

orgânico do Brasil. 

Maria Beatriz Bley Martins Costa - Conselheira

 Definir os componentes do conselho por suas especialidades profissio-

nais para melhor identificação de todos os componentes do grupo. E que a 

marca do Instituto Brasil Orgânico seja feito por um escritório de design que 

tenha experiência nesse tipo de marca. Indicação de design: IFD2 do André 

Bombonatti de Castro Tel: 21 99428-3717 e email: andre@ifd2.com.br.  

Maria Teresa Corção – Conselheira

 A Oficina de Planejamento Estratégico foi muito proveitosa pela opor-

tunidade de reunir e aproximar Conselheiros e Diretores do Instituto e avan-

çar nas discussões quanto aos nossos objetivos estratégicos. O desafio, a 

meu ver, é harmonizar a participação e a forma de atuação de todos os asso-

ciados para a consecução dos objetivos do Instituto. 

Oscar de Aguiar Rosa Filho – Diretor Financeiro e Administrativo

 Tem previsão da data da próxima reunião do conselho? 

Paulo Antônio D´Andréa - Conselheiro
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 Constituir 03 grupos em vez de 06 para acompanhamento das ações 

estratégicas. Observar o site da ARK2030, que obteve grande sucesso e no 

qual destacam-se as seguintes características: (a) uma personalidade reco-

nhecida mundialmente, no caso a Greta Thunberg, endossa a entidade em-

poderando seu surgimento; (b) exposição clara do objetivo da entidade; (c) 

consequente captação espontânea de milhares de pessoas interessadas em 

se engajar; (d) ter um site de apenas 1 página, fácil de implementar, que já é 

capaz de aceitar doações e coletar os dados dos interessados na associação. 

Richard Bryan Charity - Conselheiro

 Sobre a Oficina de Planejamento Estratégico, excelente. Ambiente de 

muita cooperação. Resultado positivo. Importante continuidade dos traba-

lhos de grupo pra fechar o planejamento. 

Valter Bianchini – Conselheiro
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 A relatoria do Plano foi realizada por Rachel Heringer Salles, design stra-

tegist, que é Diretora de Ecossistema da Associação de Startups e Empreende-

dores Digitais (Asteps) sediada em Brasília. Em seu escritório de design strategy 

ela atende clientes e organizações em busca de experiências inovadoras no 

campo da gestão estratégica e gerenciamento de projetos.

 Formada em design thinking no curso Design-Led Strategy: Design 

thinking for business strategy and entrepreneurship, pela Universidade de 

Sydney; especialista Graphic Design Specialization pela Califórnia Institute of 

Arts (Calarts); Transformação Digital e o Direito Faculdade Mackenzie – Curso 

de extensão. Planejamento e Orçamento Público – Curso de especialização. 

Associação Brasileira de Orçamento Público, ABOP, Brasil. Título: XXI Curso de 

Planejamento e Orçamento Públicos – Educação – Melhoria do Ensino Médio. 

Certificação Cobit Foundations Governança em Tecnologia da Informação. 

Graduação Administração – Gestão de Pessoas Universidade Católica de 

UCB/DF, Brasília/ Brasil. 

www.heringersalles.com

rachel@heringersalles.com 

3.5 Sobre a relatoria do plano

3.4 Histórico de revisões do plano

Versão Descrição Autores Aprovação

1.0

1.5

2.0

Estrutura e formato do docu-

mento, abordagem, registros da 

Oficina de Planejamento Estra-

tégico

Revisões individuais

Versão final Instituto Brasil Orgânico

Rachel H. Salles

Conselheiros e diretores 

indicados pela presidência 

Rogerio Dias

Rogerio Dias

Rogerio Dias
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 A logística para a realização da oficina foi realizada por Talita Dias. Além 

disso, a mesma realizou os registros fotográficos e audiovisuais do evento, 

material que será utilizado na campanha de lançamento do site e das redes 

sociais do Instituto Brasil Orgânico, que também estão sendo desenvolvidos 

por ela.

 Formada em comunicação social - publicidade e propaganda e pós-gra-

duada em Influência Digital - Conteúdo e Estratégia pela Pontifícia Universida-

de Católica do Rio Grande do Sul, atua no mercado audiovisual há 12 anos, 

onde realizou trabalhos de edição, roteiro, produção, direção e produção exe-

cutiva. Recentemente, ganhou os prêmios de Melhor Filme - Crítica e Melhor 

Filme - Júri Popular no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com o 

filme O Tempo Que Resta, do qual é produtora executiva. Atualmente, é dire-

tora de conteúdos e programas na Coordenadoria de Rádio e TV do Superior 

Tribunal de Justiça, colaboradora do site Cenas de Cinema e co-apresentado-

ra do Podcast do Cenas de Cinema. 

Contato:

dias.talita@gmail.com

vimeo.com/talitadias

 

3.6 Comunicação e logística
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