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1 RESUMO 

 
A agricultura ecológica é um sistema holístico de gestão da produção que evita o uso 

de fertilizantes químicos, pesticidas e organismos geneticamente modificados, 

reduzindo ao mínimo a poluição do ar, solo e água, conseguindo um nível de saúde e 

produtividade das comunidades interdependentes de plantas, animais e seres 

humanos. A agricultura orgânica busca a integração do processo no ecossistema, a 

qualidade acima da quantidade, a melhoria do solo, o uso racional de recursos, a 

criação de animais segundo sua natureza, a manutenção da diversidade genética, o 

trabalho digno e a perseguição de uma cadeia de valor justa. O presente trabalho 

busca fazer um estudo de revisão de literatura sobre o mercado de produtos orgânicos 

no Brasil, especificando o tamanho do mercado, as políticas de incentivo e ajuda à 

produção orgânica e a demanda. Os resultados demonstraram que os alimentos 

orgânicos, apesar de serem produtos com valores bem acima dos produtos regulares, 

é um nicho de mercado internacional importante, que protege a saúde de quem os 

consome como também o meio ambiente, ajudando a promover uma sociedade mais 

justa.  

 
Palavras-chave: Produtos Orgânicos. Mercado Brasileiro. Demandas. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Em função de análises e relatórios de entidades setoriais, prevê-se uma boa 

projeção do mercado de produtos orgânicos para o futuro, mas é importante destacar 

algumas limitações: tais como a ausência de estatísticas internacionais oficiais e a 

não existência de uma nomenclatura tarifária que os distinga dos alimentos 

convencionais. Este último torna-se difícil realizar uma análise exaustiva do mercado 

orgânico em sua generalidade e especificamente o brasileiro. Madail, Belarmino e Bini 

(2015) citam que a demanda de produtos orgânicos tem criado também novas 

oportunidades de exportação para o mundo em desenvolvimento. A produção dos 

produtos orgânicos no Brasil cresce 30% ao ano, acima da média mundial que se 

encontra em torno dos 25% (SANTOS et al., 2012). 

Em geral, as exportações orgânicas são vendidas a preços acima dos 

convencionais, muitas vezes até 20% superiores aos produtos idênticos produzidos 

em fazendas não orgânicas. No entanto, a rentabilidade final das fazendas orgânicas 



é variável e tem-se realizado poucos estudos para avaliar as possiblidades de obter 

estes sobre preços do mercado em longo prazo. No entanto, quando as circunstâncias 

são adequadas, a rentabilidade da agricultura orgânica no mercado pode contribuir 

para a segurança alimentar local e a aumentar as rendas familiares. 

Coelho (2001) cita que a produção e comercialização internacional dos 

produtos orgânicos se encontram fortemente regulamentada, existindo 

regulamentações oficiais nos principais países consumidores. Além disso, ONGs 

como a Federação de Movimentos de Agricultura Orgânica (IFOAM) tem desenvolvido 

uma intensa atividade atuando como referências internacionais na legislação e 

promoção de sistemas de produção orgânicos. Desde as instituições brasileiras tenta-

se potencializar a agricultura orgânica. As principais instituições que se encarregam 

de conduzir estes programas são o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC). 

 

3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre o mercado de 

produtos orgânicos no Brasil, especificando o tamanho do mercado, as políticas de 

incentivo e ajuda à produção orgânica e a demanda. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Primeiramente foi feita uma pesquisa minuciosa na internet através do Google 

Acadêmico utilizando de palavras-chave (produtos orgânicos, mercado brasileiro, 

demandas, agricultura ecológica). Após isso foram separados 20 trabalhos 

encontrados gratuitamente e em língua portuguesa. 

Foram utilizados critérios de inclusão e exclusão de estudos, levando em 

consideração uma leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa sobre o tema 

abordado, além de priorizar dados mais recentes. Após a utilização destes critérios 

foram selecionados 8 estudos e utilizados como referência para a presente pesquisa; 

que se trata de uma revisão bibliográfica, já que foi redigida através da leitura, análise 

e compreensão destes materiais selecionados. 

 



5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Definição do setor de alimentos orgânicos no Brasil 

 

A primeira questão a ser demonstrada é o que se entende por “alimento 

orgânico”, sendo demonstrado como aquele produto agrícola colhido pelo método de 

produção que utiliza as propriedades naturais do solo sem recorrer ao uso de 

agroquímicos nem fertilizantes químicos, com técnicas de cultivo que permitem a 

conservação do solo e a mínima alteração do ecossistema. Também se deve levar 

em conta a boa utilização dos recursos hídricos, as boas práticas sanitárias, o 

cumprimento da legislação e a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores implicados no processo (ARAÚJO; PAIVA; FILGUEIRA, 2007). 

A agricultura ecológica é uma metodologia para produzir alimentos que não 

prejudiquem a saúde humana e tampouco o meio ambiente. Este compromisso 

consiste em produzir de maneira sustentável e que assegure a qualidade para os 

consumidores de alimentos ecológicos, baseando-se que os cultivos não empreguem 

fertilizantes minerais, evitando-se elementos agroquímicos, a fim de cuidar e 

desenvolver a biodiversidade do meio agrícola e respeito profundo pela natureza 

(SANTOS; MONTEIRO, 2004). 

De acordo com a Instrução Normativa N° 007, de 17 de Maio de 1999, o produto 

de agricultura orgânica é todo aquele obtido mediante sistema orgânico de produção 

agropecuária e industrial. Por outro lado, considera-se sistema orgânico de produção 

agropecuária e industrial, todo aquele no qual respeita a integridade cultural e tendo 

como objetivo a auto sustentabilidade no tempo e no espaço, além da maximização 

de benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não renováveis e a 

eliminação do emprego de agrotóxicos e outras matérias artificiais tóxicas, organismos 

geneticamente modificados, transgênicos ou radiações ionizantes em qualquer fase 

do processo de produção, armazenamento e de consumo, ou entre os mesmos, 

apoiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a transparência 

em todas as fases de produção e transformação (ARAÚJO; PAIVA; FILGUEIRA, 2007; 

SANTOS; MONTEIRO, 2004). 

 

 

 



5.2 Tamanho do mercado brasileiro de produtos orgânicos 

 

De acordo com Madail, Belarmino e Bini (2015) o mercado brasileiro está 

estreitamente vinculado à magnitude geográfica do país, com muitas disparidades, 

onde 2,5% da população recebe uma renda superior a 10 mil dólares ao mês, 

enquanto 66% da população recebem entre 80 e 200 dólares ao mês. Os 

consumidores brasileiros são muito diferentes entre si devido à mescla de culturas e 

origens (europeus, indígenas, africanos). Na região sudeste encontra-se o maior 

poder aquisitivo do país, cuja influência europeia é muito forte, com consumidores que 

sabem apreciar produtos de consumo importados. 

Em linhas gerais pode-se definir o Brasil como consumidor daqueles produtos 

importados que se diferenciam notavelmente dos nacionais. Os produtos básicos e 

similares aos nacionais têm difícil penetração no mercado. Cabe destacar que os 

custos de transporte internos são altamente agravantes, devido à infraestrutura 

deficiente e as distâncias, o que repercute negativamente nos preços de 

comercialização (SANTOS; MONTEIRO, 2004). 

O nível de vida no Brasil está marcado pelas extremas diferenças que existem 

em sua sociedade, em que coexiste extrema riqueza com a extrema pobreza. Sendo 

assim, o consumo de uma parte importante da população se centra exclusivamente 

no lar e alimentação, devido precisamente a que uma parte importante da população 

se encontra abaixo da linha da pobreza, e, portanto, praticamente excluída do 

mercado. Contudo, começam a surgir formas inéditas de comercialização para 

atender a este segmento da população que nos últimos anos tem ganhado poder 

aquisitivo graças a programas assistências do governo. É o caso da venda de porta 

em porta, que começa a ser utilizada mais além de seu ambiente habitual 

(cosméticos), estendendo-se a outros produtos, como alimentos, a fim de chegar a 

zonas deprimidas, como as favelas das grandes cidades (FINATTO; CORRÊA, 2010). 

Junto a esta população que apenas pode demandar os produtos mais básicos 

existe um segmento de altíssimo poder aquisitivo que tem crescido nos últimos anos. 

O desenvolvimento do setor de luxo no Brasil está atraindo a atenção de investidores 

internacionais. Assim também, entre os extremos, existe uma classe média que 

também tem conseguido elevar seu nível de consumo (embora sejam mais 

vulneráveis ao esfriamento da economia registrado nos últimos meses). Os principais 

centros de negócios, assim como as zonas de maior índice de consumo, estão 



localizados no sudeste do país, ao que pertencem os estados mais desenvolvidos 

economicamente e com um maior nível de renda per capita (São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais) (SANTOS et al., 2012). 

No caso dos produtos orgânicos, nos últimos anos o Brasil está mostrando um 

grande potencial neste mercado, sendo um ponto de referência na produção. De 

acordo com a Agência de Promoção das Exportações (Apex-Brasil), a produção dos 

produtos orgânicos cresce 30% ao ano, acima da média mundial que se encontra em 

25%. Atualmente a agricultura orgânica brasileira representa 1% do mercado mundial 

deste tipo de produtos, estimado em 25 milhões de dólares, apesar de a área brasileira 

ser a sexta maior do mundo (SANTOS et al., 2012). 

Segundo a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica 

(IFOAM), na atualidade há dedicada a agricultura orgânica mais de 30 milhões de 

hectares em 120 países. Austrália com 11,3 milhões e Argentina com 2,8 milhões de 

hectares são os países mais extenso dedicado à agricultura ecológica. No Brasil existe 

mais de 300.000 hectares dedicados a produção orgânica, sendo o estado do Paraná 

o que mais cresce em termos de produção (COELHO, 2001). 

Madail, Belarmino e Bini (2015) citam que cerca de 70% da produção nacional 

de orgânicos são exportados, principalmente para a Europa, Estados Unidos e Japão. 

Entre os principais produtos brasileiros para exportação estão a soja, açúcar branco 

e açúcar mascavo, café, sucos cítricos, mel, arroz, manga, banana e melão, óleos, 

castanhas, erva mate, azeites vegetais, essências florestais, extratos vegetais, frutas 

desidratadas, aguardente e doce. No mercado interno os produtos orgânicos mais 

comuns são as hortaliças, seguidos de café, açúcar, sucos, mel, marmeladas, cereais, 

lácteos, doces, ervas medicinais. Em menor quantidade podem ser encontradas 

bebidas como o vinho, cerveja e aguardente, além de camarão, frango, carne bovina, 

ovos, têxteis e cosméticos. Estes produtos são originários tanto da importação como 

da produção nacional. 

Os índices de consumo de orgânicos no Brasil, todavia, são muito baixos e um 

dos principais motivos é o sobre preço em relação aos produtos tradicionais que 

podem variar entre 20 até 300%, fazendo dos orgânicos um produto de elite. No 

entanto, o segmento é apontado por diversos especialistas em consumo, como um 

mercado com grande potencial em médio e longo prazo no país (MADAIL, 

BELARMINO, BINI, 2015). 

 



5.3 Produção nacional por região 

 

De acordo com Santos et al. (2012), com o crescimento constante nos últimos 

anos (aproximadamente 30% ao ano) a produção orgânica no Brasil ocupa atualmente 

uma área expressiva em termos mundiais, colocando o país entre os maiores 

produtores mundiais de orgânicos. O salto no ranking tem sido impulsionado pela 

decisão de incluir a extração sustentável no cálculo da área de agricultura orgânica 

brasileira. São alguns milhões de hectares de vegetação nativa que proporcionam a 

extração sustentável de castanha, açaí, pupunha, látex, frutas e outras espécies de 

matas tropicais, principalmente da Amazônica. 

Madail, Belarmino e Bini (2015) citam que o número de propriedades orgânicas 

também tem aumentado expressivamente. A Associação de Certificação Instituto 

Biodinâmico (IBD) tem certificado mais de 3.500 produtores orgânicos. Pelo menos 

80% dos projetos certificados no Brasil são agricultores familiares. A produção de 

alimentos orgânicos depende da região, e a seguir será exemplificado em diferentes 

zonas: 

Na região Norte do Brasil está a Amazônia, a maior floresta do mundo. A 

produção orgânica nesta zona está ligada à biodiversidade. É a terra dos peixes, das 

aves e das árvores centenárias. É a maior zona de extração certificada do mundo com 

5.800.000 de hectares. Principais produtos: pinha, castanha do Pará, cereais, frutas, 

grãos, hortaliças, mandioca, azeite de copaíba e de palma, palmito e guaraná 

(COELHO, 2001). 

A região Nordeste tem as condições ideais para a produção orgânica de frutas 

tropicais, flores, fibras e pequenos animais (cabras, carneiros, abelhas, peixes e 

crustáceos). O clima e a diversidade de cultivos orgânicos permitem a colheita o ano 

todo. No interior do nordeste está a maior produção de mel orgânica do Brasil. 

Também existe um extenso litoral de águas quentes que permite a prática de pesca 

artesanal e a agricultura orgânica. Principais produtos orgânicos: açúcar, algodão, 

café, aguardente, frutas, grãos, hortaliças, leite, mel, frutas tropicais, palmito e azeite 

de palma (COELHO, 2001). 

No Centro-Oeste encontra-se a região do Pantanal, a maior planície inundada 

do mundo, em que a produção de carne orgânica se dá junto com os campos de 

gramíneas naturais. Esta zona é ótima para o cultivo de grãos orgânicos respeitando 



o desenvolvimento da natureza. Destacam a produção orgânica de grãos, açúcar, 

café, carnes, frutas, guaraná, hortaliças, leite, mel, ovos e palmito (COELHO, 2001). 

Santos et al. (2012) relata que na região Sudeste encontram-se as maiores 

metrópoles do país. Para fazer frente ao cultivo, são produzidas hortaliças orgânicas 

em grande escala. Concentram-se a maior parte das certificadoras. Nesta zona, a 

agricultura orgânica vem crescendo, popularizando-se e transformando-se em uma 

alternativa viável tanto para pequenos e médios agricultores familiares como para 

agroindústrias. Mais especificamente na região sul, as cooperativas e associações de 

produtores orgânicos se organizam de forma eficiente e moderna, oferecendo uma 

grande variedade de produtos certificados, frescos e processados. Sendo o Estado 

do Paraná o maior produtor da região e também tem a variedade mais ampla de 

produtos. No Estado do Rio Grande do Sul se destaca na produção de arroz, soja, 

frutas cítricas, e em Santa Catarina a produção de arroz. Os principais produtos 

orgânicos: café, cacau, frutas, leite, hortaliças, floricultura, grãos, mel, chá e mate. 

 

5.4 Políticas de incentivo e ajuda à produção orgânica no Brasil 

 

Santos et al. (2012) explicam que não existe uma estratégia nacional de 

fomento da produção orgânica, mas existem programas e políticas de incentivo em 

diferentes órgãos governamentais para apoiar os agricultores produtores de alimentos 

orgânicos. Alguns deles podem ser destacados como o Programa de 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (Pró-Orgânico), lançado em 2004, que 

busca apoiar e fortalecer a produção, o processamento e a comercialização de 

produtos orgânicos, assim como estimular o crescimento do segmento. Pró-orgânico 

é composto por um conjunto articulado de ações do MAPA junto com as entidades do 

setor público e privado. Como também o Projeto Orgânicos Brasil, apresentado em 

Julho de 2005 através do MIDC, com o objetivo de promover a exportação de produtos 

orgânicos e o desenvolvimento da agricultura orgânica no país.  

De acordo com Madail, Belarmino e Bini (2015) o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) também apoia a produção orgânica através dos programas de financiamento 

para agricultores orgânicos: FNE Verde e o Programa de Desenvolvimento da 

Agropecuária Orgânica do Nordeste. Outro órgão também importante é a Empresa 

Brasileira de Investigação Agropecuária (EMBRAPA), que possui uma unidade 

descentralizada de investigação, que tem por missão investigar as diferentes áreas 



de desenvolvimento, sendo a agricultura orgânica um dos principais pontos de 

interesses dos programas citados. 

 

5.5 Demanda dos produtos 

 

Araújo, Paiva e Filgueira (2007) explicam que os fatores que incidem no 

consumo variam em função do país, da cultura e dos produtos orgânicos. Em países 

como a Alemanha, Inglaterra, Austrália e Estados Unidos o consumidor avalia o 

aspecto saudável do produto orgânico, seguido de sua relação com o cuidado com o 

meio ambiente e a questão do sabor. 

De acordo com Santos e Monteiro (2004), no Brasil parece existir uma 

tendência semelhante. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE) destaca que o consumidor brasileiro está disposto a 

pagar mais caro em um produto que não contamine o meio ambiente. A questão da 

saúde também é um ponto importante e a transforma na principal razão do consumo. 

O produto orgânico se associa a um produto sem partículas tóxicas e conseguido 

através de um processo natural de cultivo. 

Avaliando os produtos orgânicos em qualidade, quantidade, diversidade e 

regularidade, o trabalho de Escola e Laforga (2007) conclui que os consumidores 

consideram a falta de regularidade como o primeiro problema, seguido da pouca 

diversidade e da pouca quantidade. No que se refere à qualidade, os consumidores 

brasileiros levam em conta a boa aparência e ao sabor, assim como o frescor. 

Madail, Belarmino e Bini (2015) citam que, em relação à diversidade, muitos 

consumidores declaram que, todavia, é difícil manter uma dieta orgânica pela falta de 

produto. Exceto frutas, cereais e produtos de origem animal, os produtos orgânicos 

são bastante difíceis de encontrar. Apesar do preço dos produtos orgânicos serem 

mais elevados do que os produtos convencionais, o consumo continua crescendo.  

De acordo com Buainain e Batalha (2007), existem dois tipos de consumidores 

de alimentos orgânicos. O primeiro tipo de consumidores são aqueles mais antigos, 

que estão motivados, bem informados, são exigentes em termos de qualidade 

biológica do produto e frequentam as feiras de alimentos orgânicos. O segundo tipo, 

mais recente e pouco estudado, é o consumidor das grandes redes de 

supermercados. 



Os dados que existem sobre o primeiro tipo de consumidor mostram que em 

termos gerais, são profissionais liberais, de sexo feminino, entre 31 e 50 anos. 

Apresentam um elevado nível cultural, tem hábito de praticar esporte com frequência, 

vivem em cidades e buscar estar em contato com a natureza, o que faz 

frequentemente em parques e bosques. Segundo a Associação Brasileira das 

Indústrias de Alimentação (ABIA), 60% dos nascidos em áreas urbanas têm hábitos 

alimentares diversificados e comem carne vermelha. Em termos gerais, o consumidor 

de alimentos orgânicos está consciente na questão do meio-ambiente e seu nível de 

renda é médio-alto. É um consumidor fiel e constante que acode regularmente aos 

mercados de produtos orgânicos. Para que os alimentos orgânicos cheguem ao 

grande público, são necessárias, além da melhoria de aspectos técnicos (produção 

em quantidade, regularidade, diversidade) e econômicos (preços competitivos em 

relação aos produtos convencionais), também aspectos políticos e sociais para dar a 

conhecer os benefícios destes produtos (SANTOS et al., 2012). 

 

6 RESULTADOS 

 

Sendo assim, pode-se confirmar que os alimentos orgânicos são de melhor 

qualidade porque são alimentos que são produzidos respeitando os tempos de 

crescimento natural, tempo suficiente para sintetizar os açúcares e nutrientes do solo. 

Além disso, os alimentos orgânicos estão livres de pesticidas que comumente são 

utilizados mediante processos industriais. Apesar de seu custo no mercado resultar 

mais caro em comparação aos produtos regulares, os alimentos orgânicos são 

garantia de qualidade. Além de possuírem uma qualidade superior, os alimentos 

orgânicos são um nicho importante no mercado mundial, encontrando-se em 

expansão no mercado brasileiro, apresentando maior rentabilidade para o país, 

protegendo a saúde de quem consome estes alimentos, preservando o meio ambiente 

e trazendo assim uma sociedade mais justa. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do discorrido pode-se confirmar a importância do mercado de produtos 

orgânicos mundialmente e especificamente no Brasil, mercado em porcentagem de 

expansão anual considerável. Para que as vantagens do mercado orgânico continuem 



atuando no Brasil (aumento de rendas e competitividade, conservação do meio-

ambiente, proteção da saúde de quem o consome e de quem o produz, etc.) é 

importante o aumento das políticas de incentivo e ajuda à produção orgânica por meio 

de órgãos governamentais e não governamentais, estímulo às iniciativas sustentáveis, 

apoio à produção familiar, auxílio na organização dos produtores regionais; incentivos 

à certificação da produção orgânica (assegurando seu caráter orgânico); além do 

estímulo ao consumo de produtos orgânicos. 
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