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A frente de campo do projeto Converte-se tem
como objetivo promover, junto a grupos de
agricultores familiares, um ciclo de oficinas
com conteúdos e ferramentas que apoiem a
conversão à produção orgânica e o acesso a
mercados qualificados.  

Entre janeiro a abril de 2022, a equipe do projeto
dedicou-se à articulação para engajar participantes
em diferentes localidades, além de ter realizado a
primeira oficina com cada um dos grupos. Esta
oficina teve o objetivo de realizar um diagnóstico 

Esta é a segunda edição do Boletim

Informativo do projeto Converte-se. Confira a

seguir as atividades conduzidas nos últimos

meses, os grupos de agricultores que estão

participando da frente de campo e como foram

as primeiras oficinas em cada uma das

localidades.  

PROMOVENDO A CONVERSÃO
ORGÂNICA PELA
AGRICULTURA FAMILIAR

participativo dos grupos em relação à
produção orgânica, mapeando
coletivamente os desafios enfrentados para
a conversão. 

Ao todo, o projeto está atuando com mais
de 50 agricultores e agricultoras,
contemplando uma ampla diversidade em
relação ao estágio da produção - de
convencionais a orgânicos recém-
certificados - e ao perfil do grupo -
cooperativas, comunidades quilombolas,
assentamentos da reforma agrária e grupos
informais. 

Conheça a seguir como está organizado o
trabalho em campo e quem são os grupos
mobilizados. 

FRENTE DE CAMPO



O processo formativo, previsto para acontecer de março a outubro de 2022, está dividido em
dois momentos: as oficinas técnicas e as oficinas de gestão e acesso a mercados.
 
Primeiramente, nas oficinas técnicas, serão trabalhados os aspectos relacionados ao manejo
dos cultivos e à adequação da propriedade para a conformidade orgânica. É esperado que, após
as três primeiras oficinas, os produtores estejam aptos a avançar em práticas e instrumentos de
controle já em curso. No âmbito do Converte-se, as oficinas serão conduzidas tendo como
base o Plano de Manejo Orgânico, sem perder de vista, entretanto, particularidades dos grupos
que estão envolvidos em outras iniciativas ligadas ao tema, e assegurando complementaridade
entre elas. 

Num segundo momento, a partir de julho de 2022, serão conduzidas oficinas de gestão e
acesso a mercados. Nesta etapa, conceitos como estrutura de custos, precificação e
mapeamento de mercados-alvo serão trabalhados pela equipe do projeto junto aos participantes.
Como forma de apoiar a organização dos grupos para a comercialização, serão construídos
planos de ação para o acesso a mercados. 

Adicionalmente, está prevista também a mobilização de mercados alinhados aos perfis dos
grupos, buscando criar oportunidades de aproximação comercial e troca de experiências. Essa
atividade será conduzida pela equipe do projeto a partir de setembro, e envolverá a realização de
reuniões e visitas entre os agricultores e mercados potenciais.

COMO ACONTECE A
FRENTE DE CAMPO

MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        

OFICINAS
TÉCNICAS

OFICINAS
DE GESTÃO E
ACESSO A
MERCADO

ARTICULAÇÕES
COMERCIAIS

CRONOGRAMA DA FRENTE DE CAMPO



QUEM SÃO OS GRUPOS
PARTICIPANTES

ASSENTAMENTO CARLOS
LAMARCA | ITAPETININGA

GRUPO DE PRODUTORES  |
NAZARÉ PAULISTA

QUILOMBO CAFUNDÓ  |
SALTO DE PIRAPORA

ACAMPAMENTO MARIELLE
VIVE  | VALINHOS



COMUNA DA TERRA IRMÃ
ALBERTA | SÃO PAULO

REDE APOENA | SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

COOPPHIR | IBIÚNA

ASSENTAMENTO IPANEMA
ÁREA 2 | IPERÓ

ASSENTAMENTO IPANEMA
ÁREA 1 | IPERÓ



Nos próximos meses, a equipe do projeto dará continuidade à frente de campo, com a realização
das oficinas técnicas 2 e 3.  

Na frente de articulação, será produzida uma publicação com as recomendações para tornar a
cadeia mais favorável à conversão da agricultura familiar para a produção orgânica. Até o
momento, a equipe conduziu entrevistas com especialistas, nas temáticas de assistência técnica
e extensão rural, políticas públicas para a cadeia de alimentos orgânicos, e mercados adequados
à agricultura familiar orgânica e em conversão. 

Manteremos a rede do projeto atualizada dos próximos passos e agradecemos mais uma vez o
interesse e confiança de tod@s @s participantes neste processo! 

Saudações, 
Equipe Converte-se

PRÓXIMOS 
PASSOS

Realização: Apoio:


