
Orgânicos e Valor Agregado:

De movimento à negócio, da 
tradição à modernidade



Projetos do setor:

• 30 projetos, com 1.300 ações

• 17 Estados e DF

• 200 municípios

• 140 parceiros

• R$ 11 milhões de investimento em 2011

• Apoio a eventos tais como Feiras, Copa 
Orgânica, feiras locais, rodadas de negócios, 
turismo e gastronomia





Implantação:



Rodadas de negócios:



+

Oferta Regional

Oferta Nacional

Demanda

Serviços

Produtos

Produto vai 

ao turista

Turista vai ao produto













ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES,

CRIADORES

ABATEDOUROS,

FRIGORÍFICOS,

USINAS E CURTUMES

FORNECEDORES

DE INSUMOS

GOVERNOS

(M,E,F)

QUEM COORDENA ?

SEBRAE, BB

CNA, SENAR

ESCOLAS TÉC.,

FACULDADES,

EMBRAPA E

EMATER

ATACADISTAS

E

VAREJISTAS

MERCADOS, 

AÇOUGUES E 

LOJAS ESPECI.

RESTAURANTES,

BARES E AFINS

GOVERNANÇA:

CÂMARA SETORIAL
(TODOS COORDENAM, OU PELO MENOS, 

BUSCAM ESSE PROPÓSITO)



Síntese do ideal orgânico:

“ A Mãe Terra jamais tenta cultivar o solo sem a
presença de animais; um grande esforço é feito para
preservar o solo e para evitar a erosão; resíduos
vegetais e animais misturados são convertidos em
húmus; não há desperdício; os processos de
crescimento e de fenecimento se equilibram uns aos
outros; toma-se o maior cuidado para armazenar a
água da chuva; tanto as plantas como os animais
ficam encarregados de se proteger das doenças.”

Albert Howard, An Agricultural Testament



A palavra “orgânico” circulou entre os
pensadores críticos ingleses do século 19 em
oposição ao atomismo e à fragmentação social
desencadeados pela Revolução Industrial.

Uma sociedade “orgânica” valoriza os laços
de afeição e cooperação e por orgânico se
entendia “tudo o que a indústria não era”.

Então uma dúvida: Ao se industrializar, o
orgânico deixa de ser “orgânico”?



Partindo do princípio que o movimento 
orgânico foi concebido como uma crítica aos 
valores industriais, será que chegaremos ao 
ponto em que o processo de industrialização 
custará ao movimento a sua “alma”?

Por outro lado, como viveremos sem os 
“marqueteiros” e pessoas sem tempo para 
cozinhar e “curtir” a comida, seu sabor e sua 
saúde?



Mas....

• Quem tem tempo de plantar ???

• Quem tem tempo de cultivar ???

• Quem tem tempo de colher ???

• Quem tem tempo de processar ??? 

• Quem tem tempo de vender ???

• Quem tem tempo de preparar ???

• Daí ......



.... a conveniência como 
necessidade:



OBRIGADO!

www.sebrae.com.br

http://www.sebrae.com.br/


Agregação 

De

Valor



Curva de demanda - Sal

Quantidade demandada

P

r

e

ç

o

Agregação

de Valor

Sal

Normal

Preço

Quantidade



1 kilo de Algodão...

Produto Algodão

Pluma

Fio Tecido Calça “5 

pockets”

Us$ 0,80 1,15 6,90 13,60

R$ 1,85 2,65 15,90 31,30

Fator 100 143 859 1.692





Certificações, Selos e Rótulos:





= Є$ 28,00/kilo ou R$ 70,00



Respeito & Amor



Vamos em frente !!! Com afeição e 
colaboração!!! 

enio.souza@sebrae.com.br


