
 

CONVERTE-SE:
Boletim Informativo 1 - Dezembro/2021

Em 2021, o FGVces deu início ao projeto
Converte-se, que tem por objetivo promover a
conversão à produção orgânica pela agricultura
familiar e contribuir para a construção de uma
cadeia de alimentos orgânicos mais justa e
inclusiva para esses produtores. 

Desde seu início, em março de 2021, a equipe do
projeto tem conduzido uma frente de articulação,
que envolve uma agenda de encontros online com
mais de 60 atores da cadeia de alimentos, com a
missão de construir recomendações para que a
cadeia se torne mais favorável à conversão dos
agricultores familiares à produção orgânica. 

Este novo boletim informativo será
enviado periodicamente para manter
nossa rede de parceiros atualizada sobre
as atividades que estamos conduzindo
no âmbito do projeto Converte-se. 

Esperamos que gostem! 

PROMOVENDO A CONVERSÃO
ORGÂNICA PELA
AGRICULTURA FAMILIAR

Em outubro deste ano, a equipe deu início ao
planejamento da frente de campo do projeto,
que consiste em um ciclo de formações junto
a dez grupos de agricultores familiares no
entorno do município de São Paulo, para
apoiar a conversão de sua produção e
conectá-los a mercados qualificados. Neste
momento, a equipe está mapeando grupos de
agricultores interessados, para em 2022
conduzir as formações. 

Conheça a seguir os principais marcos do
Converte-se ao longo de 2021.



A frente do projeto dedicada a pesquisa e articulação com a cadeia de alimentos orgânicos tem o
objetivo de construir, junto a uma rede de especialistas, um conjunto de recomendações
para tornar a cadeia mais favorável à conversão da agricultura familiar para a produção
orgânica. As recomendações serão publicadas em 2022 e estão organizadas em três temas
prioritários.  

Veja a seguir as atividades realizadas pelo FGVces em 2021 para a construção das
recomendações. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A CONVERSÃO

MERCADOS ADEQUADOS À AGRICULTURA FAMILIAR ORGÂNICA E EM
CONVERSÃO

FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE FOMENTO À CADEIA DE
ALIMENTOS ORGÂNICOS

FRENTE DE
ARTICULAÇÃO |

CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE
RECOMENDAÇÕES PARA A
CADEIA



O CAMINHO PERCORRIDO EM 2021 PARA A
CONSTRUÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

MARÇO E ABRIL
PANORAMA GERAL DA AGRICULTURA ORGÂNICA NO BRASIL

MARÇO E ABRIL 
ENGAJAMENTO DE ESPECIALISTAS E ATORES DA CADEIA

13 DE MAIO 
ENCONTRO INAUGURAL

AGOSTO E SETEMBRO
PRIMEIRA RODADA DE REUNIÕES TEMÁTICAS

07 DE OUTUBRO
ENCONTRO CONJUNTO

OUTUBRO E NOVEMBRO
SEGUNDA RODADA DE REUNIÕES TEMÁTICAS

Condução de reuniões com atores e especialistas ligados a cada tema prioritário
(assistência técnica, mercado e políticas públicas), para aprofundar a discussão sobre os
desafios enfrentados pelos agricultores familiares em relação a cada tema. A ocasião
também buscou fomentar a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes,
contribuindo para o fortalecimento da rede.

Articulação com especialistas e atores de diversos elos da cadeia de alimentos orgânicos 
 e convite para a participação das reuniões do projeto. Foram mobilizados mais de  60 
 representantes de governos, mercados, assistência técnica e extensão rural, sociedade
civil e agricultores.

Levantamento bibliográfico e realização de entrevistas com especialistas para melhor
entender o perfil do setor de alimentos orgânicos no Brasil (produção, comercialização e
consumo) e os desafios para a conversão por agricultores familiares. 

Apresentação dos principais pontos discutidos nas reuniões temáticas e reflexão sobre
caminhos possíveis para tornar a cadeia de alimentos orgânicos mais justa e inclusiva.
Foram convidados Marcelo Fukunaga, da Coopafasb, e Thiago Vinícius, do Armazém
Organicamente para participarem de uma roda de conversa. 

Apresentação da estrutura que guiará a elaboração das recomendações, validação das
principais mensagens a serem transmitidas dentro de cada tema prioritário, fruto da
consolidação das discussões anteriores, e levantamento de ações estruturantes para a
implementação das recomendações.

Reunião com 45 especialistas e atores de diversos elos da cadeia de alimentos orgânicos,
além da participação especial de Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de
Alimentos (WFP) da ONU no Brasil.  Este encontro foi o ponto de partida para a
construção de recomendações para os atores da cadeia, discutindo especialmente quais
são os desafios prioritários que agricultores familiares enfrentam no Brasil para realizar a
conversão para sistemas orgânicos de produção.



A frente de campo do projeto Converte-se tem como objetivo promover atividades junto a
grupos de produtores para que eles possam realizar a sua conversão à produção orgânica.
Entre janeiro e agosto de 2022, serão realizadas capacitações junto a dez grupos de agricultores
familiares a um raio de até 150 km de São Paulo, dedicados especialmente a cultivos de legumes
e verduras. Serão consideradas neste processo as particularidades e características dos grupos,
assumindo que estarão em etapas diferentes do processo de conversão.  

Dentre os conteúdos a serem abordados nas oficinas de campo, destacam-se as práticas de
manejo orgânico, a apresentação de formas de certificação, e o fortalecimento da gestão por
meio de ferramentas como estrutura de custos e fluxo de caixa. Além disso, serão conduzidos
esforços de aproximação dos participantes a mercados de interesse, buscando apoiá-los durante
a etapa de conversão.   

Entre outubro e dezembro de 2021, a equipe do projeto dedicou-se ao mapeamento de potenciais
grupos de produtores em municípios como São Roque, Iperó, Ibiúna, Itanhaém, Nazaré Paulista
e São José dos Campos e realizou visitas para apresentação do projeto.

FRENTE DE CAMPO |

PREPARATIVOS PARA
FORMAÇÃO EM CAMPO EM
2022



O projeto encerra o ano de 2021 com aprendizados
e contribuições muito relevantes na temática de
conversão para sistemas orgânicos por
agricultores familiares. O engajamento de nossa
rede de parceiros nas atividades conduzidas até o
momento tem sido fundamental neste processo. Os
próximos passos da frente de articulação consistem
em consolidar as discussões e formatar um
documento referência com recomendações para
atores da cadeia. A rede se reunirá pela última vez
em um encontro final em fevereiro.
  
Na frente de campo, será o momento de fortalecer
as capacidades dos grupos de produtores no que se
refere à conversão de seus sistemas produtivos e
ao acesso a mercados, além de refinar o
entendimento dos desafios enfrentados durante as
etapas de conversão.  

Agradecemos mais uma vez o interesse e confiança
de tod@s os participantes neste processo, que,
temos certeza, trará frutos importantes para
alavancar a atuação de agricultores familiares no
segmento de produção orgânica. 

Desejamos a tod@s boas festas. Que possamos
tod@s, com segurança, retomar encontros e
celebrar as conquistas deste ano de 2021! 

Saudações da equipe Converte-se. 
 

PRÓXIMOS PASSOS


