GT 20 – Metamorfoses do Rural Contemporâneo

ENTRE A PARTICIPAÇÃO E AS IMPOSIÇÕES DO MERCADO:
TRAJETÓRIAS DA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
NO MUNDO RURAL DO RIO GRANDE DO SUL E DA ANDALUZIA

Nádia Velleda Caldas
Flávio Sacco dos Anjos

1. INTRODUÇÃO
As últimas três décadas coincidem com um crescimento contínuo e
vigoroso da produção de orgânicos1 em escala mundial, tanto em termos de
área cultivada quanto do ponto de vista da quantidade de agricultores
envolvidos em sistemas de produção deste tipo. Esse incremento reflete um
conjunto de circunstâncias e fatores muito conhecidos, especialmente as
decorrentes dos interesses dos consumidores, cada vez mais orientados para o
consumo de produtos de qualidade diferenciada e que não ofereçam riscos a
saúde das pessoas. Mas este fato não é obra do acaso e merece ser
aprofundada.
Neste sentido, devemos levar em conta o fato de que o crescente
desenvolvimento tecnológico do setor agroalimentar tem propiciado também um
ingente distanciamento entre o consumidor e a elaboração de sua própria
alimentação, aumentando as suspeitas das crescentes manipulações dos
alimentos que acabaram por converter-se em certezas diante dos recentes e
perigosos incidentes (doença das vacas loucas, a intoxicação por dioxina, a
febre aftosa, a gripe aviária e suína, mais recentemente, a crise dos pepinos
espanhóis), determinando uma maior preocupação dos cidadãos pela
segurança e qualidade dos produtos alimentícios (BECK, 1998; DÍAZ MÈNDEZ
e GÓMEZ BENITO, 2001; CALLEJO, 2005; AGUILAR CRIADO, 2007). No
entanto, este fenômeno assume ritmos diferentes em distintos países e
continentes e imprime contornos específicos no plano das estratégias adotadas
pelos produtores para garantir o acesso a estes mesmos mercados.
Em sentido amplo, podemos dizer que a certificação é um instrumento
cuja aplicação permite assegurar ao consumidor não somente a qualidade do
produto agroalimentar, senão dos processos que o geraram desde a perspectiva
do respeito e proteção ao meio ambiente, do bem-estar animal, do comércio
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ecológica. Trata-se de um terreno de disputas, seja no plano acadêmico, seja no plano políticoideológico. Não é nosso propósito entrar nesse debate. Se o adjetivo orgânico foi consagrado na
nova legislação brasileira, no âmbito europeu, e espanhol, a segunda expressão é
absolutamente preponderante. Para efeito de entendimento há que ressaltar que consideramos
ambas as noções como equivalentes, sendo que nas alusões feitas ao contexto espanhol e
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justo, etc. No caso dos produtos orgânicos, cujas qualidades não são
perceptíveis à primeira vista, essa validação requer uma entidade externa que
assegure (ou certifique) que o mesmo foi obtido respeitando os critérios
estabelecidos do ponto de vista legal (LOZANO CABEDO, 2009a). Portanto,
através da implementação de processos de controle e certificação, é
assegurada a presença de atributos, em grande medida intangíveis, verificandose que o produto se ajusta a normas técnicas determinadas possuindo os
atributos de valor nos quais se baseia seu caráter distintivo (ALLLAIRE e
SYLVANDER, 1997; MINETTI, 2002).
Estes sistemas de certificação agroalimentar de caráter público e privado
multiplicaram-se nos últimos anos, sendo que nem sempre resultam claros tanto
os procedimentos adotados pelas empresas certificadoras em seu trabalho
quanto a credibilidade dos processos envolvidos. Por outra parte, há que
considerar que a certificação supõe custos adicionais para os agricultores e que
estes variam significativamente segundo o tipo de produto, a dinâmica adotada
em dito processo e o destino da produção certificada (mercado interno, venta
direta, exportação in natura, etc.).
Estes aspectos podem explicar, ao menos parcialmente, o surgimento de
outros regimes de certificação como é precisamente o caso do Sistema
Participativo de Garantia (SPG) da Rede Ecovida nos estados meridionais do
Brasil. De um modo preliminar pode-se dizer que se trata de um sistema que se
apóia na capacidade dos próprios agricultores – de caráter familiar – em
estabelecer mecanismos de controle e regulação, sem desprezar o cumprimento
das normas de certificação consagradas na legislação nacional que regula dito
setor. Ou seja, este processo de certificação não depende, exclusivamente, do
exame realizado por um técnico externo à exploração, senão que os produtores
podem participar em uma dinâmica que lhes afeta diretamente. A aplicação
deste Sistema Participativo de Garantia pressupõe, como seu próprio nome
indica, que os atores devem assumir tacitamente um compromisso com os
imperativos da sustentabilidade – em suas múltiplas dimensiones – assim como
um papel ativo na supervisão das distintas etapas que conformam este sistema.
Nesse contexto, se a certificação por terceira parte vem marcada pela
verticalidade dos processos e por concentrar o poder nas mãos das empresas

certificadoras, no sistema proposto pela Rede Ecovida a aposta recai na
horizontalidade de umas relações que conectam produtores, consumidores e
técnicos/assessores (SANTOS, 2002). Contudo, a certificação participativa
enfrenta dificuldades sobretudo em virtude da exigência de um maior grau de
implicação e compromisso por parte dos agricultores envolvidos, o que faz com
que não seja um sistema capaz de ser implementado em todas as
circunstâncias e contextos.
É mister recordar que se no Brasil convivem ambos sistemas de
certificação (a certificação por terceira parte ou por auditagem), na Andaluzia
(Sul da Espanha) houve uma tentativa de implantação de um sistema de
certificação participativa tomando como referência a trajetória experimentada
pela Rede Ecovida nos estados meridionais de Brasil, como é o caso do Rio
Grande do Sul, sobre o qual desenvolvemos nosso estudo. O objetivo deste
trabalho é realizar uma abordagem comparativa de ambos sistemas, analisando
suas particularidades e desafios, seus limites e possibilidades desde a óptica da
ampliação das perspectivas dos atores sociais implicados nestes processos e
das dinâmicas que os correspondem.
Com efeito, o exemplo de Andaluzia e do Rio Grande do Sul são tomados
como universos analíticos para levar a cabo a análise sobre o sistema de
certificação por terceira parte e o sistema participativo de garantia. Para
desenvolver tal reflexão optamos por dividir o presente trabalho em quatro
seções, além desta breve introdução. A primeira delas expõe o marco teóricometodológico da investigação, enquanto que a segunda analisa o sistema de
certificação de produtos orgânicos em Andaluzia. A terceira seção aborda este
mesmo processo com base na experiência do Sistema Participativo de Garantia
da Rede Ecovida nos estados meridionais do Brasil. A quarta, e última seção,
reúne as considerações finais da pesquisa, momento no qual se expõe um
balanço comparativo sobre os dois sistemas de certificação baseando-nos no
confronto de ambas realidades.
2. O MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
O objetivo desta seção é expor o marco teórico e metodológico de uma
pesquisa que se baseou, essencialmente, no potencial heurístico da abordagem

comparativa como instrumento de análise. Todavia, não se trata simplesmente
de confrontar duas modalidades de certificação, senão duas realidades com
suas respectivas singularidades, o que supõe aceitar certos dilemas como, por
exemplo, se efetivamente é possível cotejar processos relativos a contextos tão
distintos, como são o Estado de Rio Grande do Sul, por uma parte, e Andaluzia
por outra (Fig. 1).
Parece claro que o que se busca é estabelecer o nexo existente entre
ambos os sistemas de certificação dentro de uma perspectiva simultaneamente
sincrônica e diacrônica. Uma questão lógica, sobretudo sei temos em conta que
resulta impossível falar do sistema participativo levado a cabo não Brasil sem
fazer referencia às circunstâncias históricas que o engendraram. Da mesma
forma, o sistema de certificação por terceira parte da Andaluzia é fruto de certas
condições que temos que ter em conta quando se examina suas características
e singularidades.
Em outras palavras, se pode dizer que esta pesquisa se assenta sobre o
eixo das simultaneidades, que busca estudar as relações entre um determinado
objeto – a certificação de produtos agrícolas – num momento dado, e no plano
das sucessividades, que trata de analisar a historicidade de dito objeto nestes
distintos âmbitos, representados pelo Rio Grande do Sul e pela Andaluzia.

Figura 1 – Mapa ilustrativo das áreas de estudo em Rio Grande do Sul e Andaluzia.
Fonte: Elaboração dos autores.

Esta análise sincrônica e diacrônica dos objetos reveste importância e
deriva do aporte de Ferdinand de Saussure (1969) em seus estudos sobre a
linguagem. Deste modo, a certificação de produtos orgânicos pode ser tomada
como se fora uma linguagem, uma narrativa acerca de um determinado artigo ou
processo. Não obstante, é também uma instituição e um produto de um tempo
vivido ou inclusive um sistema estabelecido e um objeto em constante evolução.
A estratégia metodológica se apóia, como anteriormente mencionamos,
numa abordagem sociológica de caráter comparativo. Um método que foi
considerado, durante muito tempo, como o instrumento por antonomásia da
sociologia (BOTTOMORE, 1973, p.61)2, utilizado por alguns autores como
Durkheim (1985) em sua obra clássica “As regras do método sociológico” ou por
Max Weber (1981) em seu estudo sobre a origem do capitalismo “A ética
protestante e o espírito do capitalismo”.
Portanto, a aplicação deste método, desde o começo do estudo, oferecianos a possibilidade de analisar o estado da questão dos sistemas de certificação
em ambas realidades – o Estado de Rio Grande do Sul e a Comunidade
Autônoma de Andaluzia. Ou seja, não estamos falando de comparar tais
contextos entre si, senão aproximar as duas realidades em torno a um objeto
concreto: a certificação dos produtos orgânicos. Uma dinâmica que, ao fim e ao
cabo, apresenta-se como um processo sócio-político singular. Neste sentido,
coincidimos com Bourdieu et ao, quando reiteram que:
El razonamiento por analogía que muchos epistemólogos consideran el
principio primero del descubrimiento científico está llamado a
desempeñar un papel específico en la ciencia sociológica que tiene por
especificidad no poder constituir su objeto sino por el procedimiento
comparativo (BOURDIEU et al, 2005, p.75; destacado en el original)

Para realizar esta abordagem, nosso estudo baseia-se no exame de duas
grandes fontes de informação. A primeira delas corresponde aos dados
coletados em documentos e arquivos relativos a ambos os sistemas de
certificação a que obtivemos acesso no contato com os agentes implicados
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entrevistas semi-estruturadas realizadas entre os anos 2009 e 2011 com
agricultores, agentes das empresas de certificação, acadêmicos implicados em
processos de certificação, líderes de associações de produtores orgânicos e
técnicos ligados a organizações não governamentais. A técnica da observação
participante foi igualmente utilizada nos contatos realizados com os atores
sociais e inclusive em visitas realizadas às áreas de produção no Rio Grande do
Sul e Andaluzia. Através deste procedimento buscávamos captar outros
aspectos que pudessem resultar importantes na interpretação dos discursos e
das narrativas de nossos informantes.
3. A CERTIFICAÇÃO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS NA ANDALUZIA
O incremento da produção ecológica é um fato incontestável tanto do
ponto de vista da evolução do comércio internacional quanto no âmbito do
mercado interno de todos os países do planeta, particularmente no núcleo
central do capitalismo (países membros da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE).
Mas é necessário ressaltar que as estatísticas mundiais não fornecem
uma visão clara da evolução deste fenômeno devido à grande diversidade de
métodos e conceitos que normalmente são utilizados para definir o que
efetivamente se pode chamar de “produção ecológica”.
O estudo realizado por Willer e Kilcher (2010) representa um esforço
neste sentido. Estes autores afirmam a existência de quase 35 milhões de
hectares cultivadas ecologicamente no mundo, em 2009, com uma posição de
destaque assumida pela Austrália (12,02 milhões), seguida da Argentina (4,01
milhões), China (1,85 milhões), EEUU (1,82 mil), Brasil (1,77 mil), Espanha (1,13
mil), Índia (1,02), Itália (1,00 mil), Uruguai (931 mil), Alemanha (908 mil). Mas há
que destacar que a maior parte da superfície de Austrália, Argentina e Uruguai
corresponde a pastagens dedicadas à pecuária extensiva e não a cultivos
ecologicamente conduzidos.
Por outro lado, se analisamos a situação desde a perspectiva do número
de estabelecimentos ecológicos, os países da África concentram nada menos
que 34% do total mundial, seguidos da Ásia (29%), América Latina (19%),

Europa (16%), América do Norte (1%) e Oceania (0,5%), num universo estimado
em 1.378 mil explorações. Este dado é muito interessante, levando em conta
que na versão correspondente ao ano 2003 deste mesmo informe, os países da
Europa concentravam 44,1% do total mundial.
Quando analisamos o panorama mundial em relação ao número de
produtores orgânicos por país, constatamos, segundo a mesmo fonte (WILLER,
2010, p.36), que a Índia ocupa o primeiro posto (340.000), seguida de Uganda
(180.746), México (128.862), Etiópia (101.899), Tanzânia (85.366), Peru
(46.230), Itália (44.371), Indonésia (31.703), Grécia (24.057) e Espanha
(21.291). Nesse quesito o Brasil, ocupa o 28º posto com 7.250 produtores
orgânicos (dados relativos ao ano de 2007).
O volume de negócios de alimentação e bebidas (varejistas em geral,
casas especializadas, ventas diretas aos consumidores pelos agricultores, etc.)
alcançou, em 2008 aproximadamente de 18 bilhões de euros. O maior mercado
europeu é a Alemanha, com cerca de 5,85 bilhões de euros, seguido da França
(2,59 bilhões), Reino Unido (2,49) e Itália (1,97). Segundo Schaack e Willer
(2010, p.141), as ventas aumentaram não somente pelo crescimento da
quantidade produzida, mas, sobretudo, em virtude do maior preço que adquirem
estes produtos.
Os dados mais recentes que dispomos (2009) indicam a existência de
25.291 produtores dedicados à produção ecológica na Espanha. Contudo, é
oportuno examinar a evolução deste processo nos últimos anos. De fato, os
dados da Fig.2 não deixam dúvidas sobre o espetacular incremento constatado
neste país desde o ponto de vista da superfície ecologicamente cultivada, que
passou de 4.235 para 1.602.868 hectares entre 1991 e 2009, respectivamente.
A mesma fonte informa a evolução da produção ecológica do ponto de vista do
que
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importadores), cujo número se viu multiplicado quase 70 vezes neste mesmo
espaço de tempo, passando de 396 para 27.627 indivíduos ou empresas.
Os dados da Fig.3 refletem um incremento muito expressivo no número
de produtores ecológicos espanhóis, bem acima do aumento no número de
“elaboradores”.

Figura 2 – Evolução da produção agrícola ecológica em Espanha, segundo superfície e número
operadores, 1991-2009.
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM).

Dentro da Espanha, a Andaluzia ostenta uma posição de destaque
(Fig.4), com relação às demais Comunidades Autônomas, já que engloba 54,1%
da superfície de agricultura ecológica do país, seguida de longe por Castilha La
Mancha (15,4%), Extremadura (7,2%), Catalunha (4,5%) e Aragão (4,2%) com
relação a um total estimado de 1,6 milhão de hectares.

Figura 3 – Evolução da produção agrícola ecológica em Espanha, segundo número de
produtores e elaboradores, 1991-2009.
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM).

No âmbito da regulação desta atividade, haveria que destacar que a
origem da produção ecológica na Europa está relacionada com a aparição, a
partir dos anos 1950, de um conjunto de associações que divergiam das
técnicas e métodos da agricultura industrializada. Entre elas encontrava-se a
Association Française de l´Agriculture Biologique, surgida em França nos anos
1960, ou mesmo Vida Sana, em Barcelona, em meados dos anos 1970. Foi
através destas associações que se estabeleceram as primeiras normativas de
produção e elaboração em agricultura ecológica, assim como o sistema de
certificação privada baseado na confiança entre produtores e consumidores
(AMADOR SECO, 2006).
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Figura 4 – Distribuição da superfície de agricultura ecológica (ha) por Comunidade Autônoma,
Espanha, 2009.
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM).

A Espanha foi um dos primeiros países pioneiros no que tange ao esforço
de regular esta atividade, já que em 1988 aprovou a denominação genérica
“Agricultura Ecológica”, através do Real Decreto 759/1988. Neste momento criase o Conselho Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE), que teve atuação
em nível estatal até o ano 1993, quando ocorre a transferência de suas
competências às comunidades autônomas. Este fato supôs a desaparição do
CRAE e em seu lugar é criada a Comissão Reguladora de Agricultura Ecológica,

formada por representantes do setor de consumo, administração pública e das
comunidades Autônomas.
Destacamos que neste processo a Andaluzia foi uma região precursora
no estabelecimento destas disposições, ao ser a primeira das Autonomias
espanholas em dispor de um instrumento próprio para o controle da
denominação genérica “Agricultura Ecológica” criando, em 1991, o Comitê
Territorial Andaluz de Agricultura Ecológica (DEL CAMPO, 2000), que
posteriormente se converte, após a publicação do regulamento espanhol sobre
produção agrária ecológica, no único órgão competente para o controle da
agricultura ecológica na Andaluzia. Este organismo passará a denominar-se, a
partir de 1994, “Comitê Andaluz de Agricultura Ecológica” (CAAE), órgão
desconcentrado e consultivo da “Consejería de Agricultura” que possuía amplas
atribuições que iam mais além da esfera do controle, assumindo também outras
atribuições ligadas à promoção e difusão da agricultura ecológica.
Mas pouco tempo depois essa comunidade autônoma espanhola, com
forte protagonismo na produção agropecuária, aprova um regulamento próprio
(Ordem de 5 de junho de 1996) para a adequação da agricultura ecológica em
seu território. Uma normativa que dispõe sobre as normas de produção que
deveriam cumprir os operadores inscritos como praticantes da agricultura
ecológica, sobre os registros que deveriam realizar, os direitos e obrigações das
pessoas inscritas no registro do Comitê Andaluz de Agricultura Ecológica, assim
como a natureza, composição e funções do próprio Comitê.
Neste sentido, para que um operador pudesse considerar-se legalmente
como ecológico deveria estar inscrito nos registros do CAAE e submeter-se às
inspeções que esta entidade realizava para comprovar se efetivamente cumpria
com todos os requisitos. Mediante tais procedimentos, o agricultor poderia
identificar-se com o selo “Agricultura Ecológica”, utilizando o logotipo e a
etiqueta do próprio Comitê em seus produtos, uma vez superado o período de
reconversão, período este fixado para que o estabelecimento e o produtor
pudessem se adequar às novas condições e manejos, assim como para eliminar
os resíduos existentes da agricultura convencional (LOZANO CABEDO, 2009b).
Portanto, até o ano de 2002 o sistema de controle implantado na
Andaluzia baseava-se no fato de que as inspeções e o processo de certificação

recaíam sobre o Comitê Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), sendo esta
uma instituição que se apresentava como autoridade pública de controle e
consequentemente dependente da Junta de Andaluzia3. Contudo, no ano 2003,
modificou-se substancialmente o sistema de controle para a produção ecológica
andaluza, iniciando-se um processo de transição para um sistema privado de
certificação, fato que supôs a aparição de novas entidades operadoras como no
caso de Sohiscert, Agrocolor, entre outras empresas atuantes em nível mundial.
É mister afirmar que em 2005 o sistema de certificação na Andaluzia era
assumido com base na existência de uma autoridade competente – a Direção
Geral de Agricultura Ecológica – pertencente à Consejería de Agricultura y
Pesca da Junta de Andaluzia que era a entidade encarregada de autorizar aos
organismos privados de controle para que pudessem operar nesta Comunidade
Autônoma.
Assim sendo, o caso de a Associação CAAE é deveras emblemático para
compreender as mudanças que acompanham este processo de transição, já
que de entidade pública passou a ser uma organização sem ânimo de lucro,
mas eminentemente privada. Do mesmo modo, desde outubro de 2006, e com o
intuito de proporcionar a máxima objetividade e rigor ao sistema, os serviços de
certificação passam a ser validados (ou acreditados) pela Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), segundo a norma UNE EN 45011, cujo marco de
regulação preconiza a competitividade e a fiabilidade deste regime.
O que nos parece mais significativo destacar é que esta certificadora – o
CAAE – lidera atualmente, e de forma avassaladora, toda a atividade
certificadora na Europa e na Espanha, representando a mais de 7.200
operadores de Andaluzia e Castilha La Mancha, cujo processo de certificação
estende-se por aproximadamente 715 mil hectares. A produção ecológica
amparada pela “marca CAAE” fechou o ano de 2008 com um crescimento de
15,43% no número de operadores e de 43,7 % na superfície certificada
dedicada à agricultura e à pecuária ecológicas. (UPA, 2009).
A evolução da Associação CAAE, e sua situação atual, são valoradas por
seu atual presidente de uma forma muito clara e que não deixa dúvidas acerca
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A Junta de Andaluzia equivale ao que é o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

do nível de protagonismo que assume essa organização. Por outra parte, seu
discurso reflete não somente a importância social da organização que
representa, mas também sua capacidade de articulação e influência política no
plano regional e nacional:
Entonces claro, nuestra evolución ha sido una evolución no solamente
en tamaño, hoy somos la primera entidad europea con diferencia.
Nosotros este año, hemos terminado el año [2009] con 783 mil
hectáreas aproximadamente, eso no tiene nadie posiblemente en el
mundo. Eso, por tanto, hemos crecido en tamaño, pero también hemos
crecido ideológicamente, es decir, mira… te voy hacer una copia…
esto es un escrito nuestro al presidente Zapatero sobre la Ley de
Economía Sostenible. En la Ley de Economía Sostenible no hay
ninguna referencia al sector agrario ni alimentación, y se lo he hecho,
se lo digo, hay que cambiar la ley. Bueno, esto no ha hecho nadie […]
Entonces es una evolución que nos sentimos orgullosos porque ha
sido nuestro fruto, es decir, no ha sido dinero de la administración, no,
no, hemos sido nosotros. El éxito de Andalucía está en nosotros. Es
decir, no se mueve nada se no va capitaneado por nosotros. Somos
capaces de llamar en estos momentos al presidente para decir
cualquier cosa... Es decir… estamos perfectamente mentalizados…
perfectamente […] y sabemos hacer alianzas.

A transição para um sistema privado de certificação que culminou no
surgimento da Associação CAAE é resultante das circunstâncias, que segundo
seu presidente, obrigaram-no a assumir a atual conformação:
Yo creo que la certificación tiene que responder a criterios públicos, no
a criterios privados. Siempre lo he defendido y lo defiendo. Nosotros
nacimos con esta vocación. Lo que pasa que con el tiempo, debido a
que nosotros no permitíamos ciertos… ciertos temas, nos obligaron a
privatizarnos, en contra de nuestra voluntad. Como nos obligaron… lo
que nosotros adoptamos fue una postura lo menos privada posible.
Somos privados desde el punto de vista de gestión, pero no somos
privados desde el punto de vista de participación. Es decir, esto es una
asociación sin ánimo de lucro, es decir, el beneficio se invierte en la
propia asociación y quien manda son los propios productores e
industriales. Es decir, adoptamos una postura lo más parecido a un
ente público aunque seamos privados, entonces, no dependemos
económicamente de nadie.

As razões que conduzem a Associação CAAE a assumir tal conformação
escapam aos limites do presente trabalho, no entanto, parece insofismável que
nos encontramos diante de um processo social e político muito importante e
complexo, sobre o qual surgem valorações muito distintas quanto aos resultados
que produz desde a óptica dos interesses de distintos grupos envolvidos
(consumidores, produtores, organizações não governamentais, etc.) e das
implicações decorrentes da expansão desta organização.

Não obstante, como destacam diversos autores (GUTHMAN, 2002;
GÓMEZ BENITO et al., 2005; CUÉLLAR PADILLA, 2008), desde a óptica do
consumo pode-se dizer que a certificação por terceira parte não assegura níveis
de confiança nos processos que lhe correspondem. Desde a perspectiva dos
interesses dos produtores há sobradas críticas para a modalidade de
certificação por terceira parte, sobretudo para os produtores familiares que nem
sempre possuem condições para assumir os custos que acarreta este sistema.
Neste sentido, cabe destacar quão injusto é exigir destes agricultores que
identifiquem com um selo sua produção ecológica, enquanto a produção
convencional pode seguir gerando externalidades ambientais negativas já há
muito conhecidas. Como categoricamente alguns produtores manifestaram-se
durante as entrevistas: - Nós, produtores ecologistas, somos obrigados a pagar
o custo de não estarmos poluindo o ambiente ou contaminando os alimentos
que produzimos...
Outro aspecto que se deve evidenciar é que tal sistema não contribui
para ampliar a atuação política dos produtores familiares, muito pelo contrario.
Isso parece claro quando se considera que este sistema pressupõe uma relação
estritamente contratual, que se impõe, ao fim e ao cabo, sobre a lógica em que
opera a certificação por produto. Um sistema que, por certo, não contribui para a
aproximação entre produtores e consumidores em torno a compromissos éticos
mais amplos como no caso da preservação ambiental e da sustentabilidade dos
agroecosistemas. Em uma palavra pode-se dizer que na certificação por terceira
parte a ênfase recai na verticalidade dos processos de garantia da qualidade
dos produtos, enquanto que na modalidade de certificação participativa, a
aposta recai no principio da horizontalidade, tal e como a seguir examinaremos.
Antes de entrar na discussão propriamente dita acerca do sistema
participativo, convém dizer que na Andaluzia houve uma tentativa de
implantação desta modalidade de certificação. Essa iniciativa foi levada a cabo
através de um pacto de governo, até então existente, entre o Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) e Los Verdes de Andaluzia, momento que coincide com
a execução do “Plan Andaluz de Agricultura Ecológica” para o período 20072013.

Este plano previa a implantação de um Sistema Participativo de Garantia,
cujo modelo era claramente inspirado na experiência da Rede Ecovida.
Contudo, diante das dificuldades encontradas para sua implantação de forma
ampla, foi realizado um esforço no sentido de desenvolver algumas experiências
piloto de certificação em três zonas de Andaluzia (Serranía de Ronda, Sierra de
Segura e Castril) que serviram de base para pensar a possibilidade de levar a
cabo iniciativas concretas de certificação construída desde a base e de forma
participativa. A idéia inicial era conciliar o Sistema Participativo de Garantia
sustentado a partir da criação de grupos de agricultores com a certificação por
terceira parte já existente. O balanço sobre os logros desta iniciativa é
apresentado pela pessoa que presidiu este processo na Junta de Andalucía
entre os anos 2005-2007. Segundo suas próprias palavras,
Un proyecto de certificación de grupos, sí en Andalucía. Y claro,
necesitábamos una legislación con rango de decreto para que eso
pudiera tener cabida dentro del reglamento. Era una translación de
parte determinada del reglamento 834 de 2007 y bueno que entraba en
vigor en 2009 pero que ya se podía establecer el periodo de transición.
Y la idea era que eso tuviese aplicación en Andalucía, es decir, que
hubiera una cobertura legal para luego colgar de ahí […] disposiciones
de rango jurídico menor, por ejemplo las órdenes que pudieran dar…
financiar este programa. Entonces este decreto yo no conseguí sacarlo
porque el CAAE se opuso radicalmente e incluso tuvo maniobrando
para que no se publicara con el Consejero… convenció al Consejero
de retrasarlo, entonces fueron retrasando todos los procesos. Y,
bueno, finalmente yo me fui […] de la consejería. Y en el momento que
yo salí de la consejería, lo vieron el decreto y lo metieron en el cajón y
nunca más se supo.

Sem dúvida encontramo-nos diante de uma disputa de poder muito
importante entre grupos políticos que defendiam posições claramente
antagônicas sobre o presente e o futuro de a agricultura ecológica na Andaluzia
e no resto da Espanha. Este debate segue aberto na medida em que certos
grupos alertam sobre a necessidade de retomar o protagonismo dos entes
públicos na gestão da certificação. Também é certo que cresce o coro de
críticas em relação à atuação das grandes cadeias agroalimentares e da
imperiosa necessidade de aproximação dos consumidores à dura realidade
enfrentada pelos pequenos agricultores, com suas já conhecidas dificuldades de
acesso aos mercados.

4. A CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS NO SUL DO BRASIL
As estatísticas mais recentes com relação à situação da agricultura
orgânica informam que o Brasil ocupa o quinto posto no cenário mundial em
termos de superfície cultivada (SCHAACK e WILLER, 2010). Isto ocorre como
resultado da inclusão da superfície dedicada aos sistemas sustentáveis de
produção existentes na região amazônica.
Todavia, há que mencionar outros dados e informações. Nesse sentido,
merece destaque o fato de que o Brasil conta atualmente com um universo de
5.175.489 de estabelecimentos rurais, segundo dados do último Censo
Agropecuário – 2006 (IBGE, 2009), sendo que essa mesma fonte indica que
existem apenas 90.497 estabelecimentos praticantes de agricultura orgânica,
sendo que 5.106 são efetivamente objeto de certificação.
Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná somam
1.006.181 de estabelecimentos rurais, sendo que 19.275 praticam agricultura
orgânica. Entretanto, tão somente 1.924 são efetivamente certificados sob
algum sistema. Com isso constata-se que os estados meridionais concentram
19,4% do total de estabelecimentos rurais existentes em Brasil, mas por outra
parte, são eles responsáveis por 37,7% do total de estabelecimentos de
produção orgânica efetivamente certificada. Após apresentar estes dados, cabe
retomar o argumento central de nossa exposição
A Rede Ecovida é uma instituição social de caráter privado cuja aparição
está diretamente relacionada com a atuação dos movimentos sociais, grupos
ecologistas e organizações não governamentais ligadas ao campo da agricultura
familiar e que durante as décadas de 1970 até 1980 tiveram uma atuação
destacada na denúncia sobre os efeitos nocivos do projeto de modernização
conservadora da agricultura levado a cabo pelo regime militar no Brasil e dos
impactos deletérios das tecnologias da revolução verde.
Nos anos oitenta, coincidindo com o período de redemocratização
nacional, a atuação destas organizações esteve direcionada para a organização
dos agricultores familiares nos três estados meridionais do Brasil, sobretudo na
busca de alternativas de acesso aos mercados.

Concretamente, pode-se aqui argumentar que o surgimento de a Rede
Ecovida há que ser visto como uma expressão da capacidade de luta e de
articulação das instituições envolvidas na defesa dos interesses da agricultura
familiar e dos princípios da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável.
Esta rede foi criada em novembro de 1998, reunindo ao seu redor varias
estruturas de mediação da agricultura familiar dos estados do sul do Brasil,
incluídas as organizações de consumidores, processadores, pesquisadores e
agentes de extensão e de assistência técnica, oficiais e privados. Segundo
Santos (2005, p. 13)
A Rede Ecovida definiu pela utilização de denominação “produto
ecológico” em vez de “produto orgânico” por entender que desenvolve
uma agricultura ecológica sob os princípios da agroecologia e não
apenas uma agricultura de substituição de insumos (de químicos para
orgânicos) cujos produtos também podem, segundo a legislação,
receber a denominação “orgânico” (aspas no original).

Assim mesmo é oportuno mencionar que a criação de a Rede Ecovida
representou o auge de circunstâncias bastante peculiares e da existência de um
ambiente político que se deve ter em conta na análise de sua trajetória. Em
1994, o Ministério da Agricultura decidiu incluir em suas atuações o tema da
certificação de produtos agroalimentares, encaminhando o processo de
normalização da certificação e a criação de um selo de qualidade, de modo que
estes artigos pudessem ser comercializados sob a condição de “produtos
ecológicos”. Portanto, este processo foi inicialmente
[...] realizado sem a participação dos diversos atores interessados no
tema, o que gerou a mobilização por parte das instituições que
defendiam uma ampla discussão em torno do assunto. Após embates
iniciais, o Ministério convidou as organizações e pessoas que
representavam a diversidade de experiências no Brasil. Com o novo
processo, verifica-se uma clara divergência entre as diferentes
instituições envolvidas. Por um lado, as que seguiam o modelo
proposto pela IFOAM, representado pela presença de uma
certificadora externa e inspetores ou auditores desconectados das
iniciativas a serem certificadas. Por outro lado, as organizações que
defendiam que o selo orgânico era desnecessário. [...] Ainda havia o
posicionamento de pessoas que sustentavam a idéia de que, caso a
certificação fosse imprescindível, ela poderia ser realizada pelos
pequenos agricultores reunidos em grupos e associações ou ainda por
empresas com fins lucrativos como em outros países. (SANTOS, 2005,
p.13)

Neste contexto, devemos ter em conta que a construção da Rede
Ecovida representa expressão viva da concertação de interesses de atores

sociais ligados a agricultura familiar, tanto no plano dos estados meridionais do
Brasil como no âmbito nacional, no sentido de ocupar um espaço até então
controlado unicamente por agentes privados e pelos grandes grupos
interessados em impor uma visão única e exclusiva do processo de certificação,
em consonância com seus próprios objetivos. Por outro lado, cabe reiterar que
Paralelo a este debate nacional ocorria em Santa Catarina, (sic) uma
forte pressão por parte de órgãos públicos para a criação de um
comitê, que monopolizaria todo o processo de certificação. Este fato
não só se mostrava contrário às deliberações nacionais como se
desvinculava dos processos agroecológicos desenvolvidos no estado.
Isso acarretou uma forte mobilização das organizações dos
agricultores e das ONG´s que começaram a pôr em prática a idéia da
constituição de uma “rede de certificação participativa”, primeiro nome
dado à Rede Ecovida de Agroecologia. Assim, os debates em torno de
uma proposta de certificação foram se consolidando, agregando
organizações parceiras no Paraná e no Rio Grande do Sul. (SANTOS,
2005, p.14, destacado en el original)

A Rede Ecovida conta atualmente com 24 núcleos regionais (Fig. 5)
distribuídos nos Estados de Rio Grande do Sul (9), Santa Catarina (8) e Paraná
(7). Cada núcleo concentra um determinado número de agricultores agrupados
em pequenas cooperativas ou associações, além de outros membros
(organizações

de

assessoramento

e

comercialização,

processadores,

organizações de consumidores, colaboradores e sócios individuais). No Estado
de Rio Grande do Sul existem 70 grupos, enquanto que em Santa Catarina e
Paraná existem 30 e 72 grupos, respectivamente.
Concretamente, a Rede Ecovida representa um espaço de articulação
que congrega no seu entorno um amplo espectro de entidades identificadas com
a defensa dos princípios de a agroecologia e da agricultura familiar. Todavia,
cabe reiterar que ela não possui personalidade jurídica (ABREU et al, 2004,
p.2), sendo, portanto, necessário um ente específico para atender às exigências
previstas na legislação brasileira no que afeta ao processo de certificação
propriamente dito.
O espaço de tempo compreendido entre o final dos anos noventa e o
período atual coincide com a sucessiva aparição de diversos instrumentos
normativos por parte do Ministério de Agricultura brasileiro que, entre outros
aspectos, reconhecem a existência de diferenças entre dois sistemas de
garantia, mormente entre o sistema de certificação por terceira parte e o sistema

participativo de garantia preconizado pelas organizações identificadas com a
agroecologia, como é precisamente o caso de a Rede Ecovida.

Figura 5 – Distribuição dos núcleos regionais da Rede Ecovida nos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná.
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da Rede Ecovida..

O discurso de um de nossos entrevistados que esteve implicado nos
debates que culminaram no surgimento da Rede Ecovida, expõe claramente a
ideia da necesidade de criar “algo alternativo” à também chamada certificação
convencional ou por terceira parte:
Foi feita uma reunião em Lages, em 1998, onde as ONGs e
representantes de agricultores defenderam assim: Não, nós não
queremos esse processo, nós vamos construir algo alternativo. E algo
alternativo o que que é? Tem que ser baseado naquilo que nós
fizemos hoje nas propriedades, o que as ONGs o que as instituições,
as organizações de agricultores fazem, esta... Como é que eu poderia
dizer? Esse enlace entre ONGs e associações de agricultores, elas
têm que se gerar... esse enlace tem que gerar credibilidade e não nós
contratarmos uma empresa pra fazer isso. Então esse foi o passo
inicial da Rede Ecovida, que na época, não tinha nem nome. Então
durante um ano foi a discussão de como é que se daria esse processo,
e culminou que em maio de 1999, - daqui a duas semanas a Rede tá
fazendo dez anos - se oficializou a Rede Ecovida, que vinha com
vários enfoques... Os enfoques de ser uma entidade que agregasse
todas as correntes de pensamento dentro da agricultura orgânica, da
agroecologia, que fosse o fórum representativo dessas correntes,
juntando aí agricultores, consumidores e as entidades, as ONGs de
assistência técnica [...], que tivesse também o poder de discutir os
formatos de comercialização e um modelo alternativo de certificação.
[...] A partir daí nós começamos perceber o seguinte: Nós temos que
montar uma estrutura que contemple todas essas diferenças regionais,
aí surgiu a divisão em núcleos, por isso que hoje tem vinte e quatro
núcleos na rede. (el subrayado es nuestro).

Este fato representa um claro reflexo da capacidade de luta e mobilização
dos agricultores familiares dos Estados meridionais de Brasil junto ao governo
federal. Elas foram parte de um conjunto de organizações que protagonizaram
importantes ações de protesto durante os anos noventa e que tiveram como um
de seus principais desdobramentos a criação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)4, com o qual as explorações
de caráter familiar deste país passaram a contar, pela primeira vez, com uma
política específica de financiamento agrícola, cujo crescimento é significativo,
tanto desde a perspectiva do volume de recursos quanto do ponto de vista do
número de operações contratadas. Sabe-se hoje que as organizações da
agricultura familiar do Brasil exercem um importante papel de interlocução junto
ao governo federal e influenciam decisivamente no que tange à retomada de
outros instrumentos de desenvolvimento territorial deste país.
4

Sobre o tema do PRONAF no Brasil ver GUANZIROLI (2007) e SACCO DOS ANJOS e
VELLEDA CALDAS (2009).

Ou seja, o que aqui se quer sublinhar é que o surgimento da Rede
Ecovida não pode ser analisado sem fazer referência ao papel desempenhado
por esta categoria social e política numa região específica de Brasil. Uma região
marcada pelos traços da colonização protagonizada no século XIX por
imigrantes provenientes da Europa (especialmente alemães, poloneses e
italianos). Sabe-se hoje que a “diáspora europeia” trouxe estes colonos a esta
parte do país e que estas pessoas incorporaram à sociedade brasileira um ethos
singular (GAIGER, 1994; TEDESCO, 1999) que plasmava os traços típicos do
campesinato

centro-europeu,

principalmente

seu

dinamismo

para

a

diversificação das unidades familiares de produção.
A Fig.6 expõe a dinâmica do processo de certificação levado a efeito pela
Rede Ecovida e que reflete uma visão centrada em quatro aspectos básicos,
quais são: a) criação de uma identidade: o mais importante é ter uma marca que
identifique e aglutine os atores envolvidos nesta proposta, sob estes mesmos
princípios filosóficos; b) autonomia dos agricultores: se trata de fortalecer o
acesso aos mercados e reduzir sua dependência com respeito a agentes
externos ao ambiente social em que atuam; c) criação de credibilidade: consiste
em assegurar a confiança aos consumidores, e ao público em geral, com
respeito aos produtos e processos de produção e certificação; d) processo de
aprendizagem: é fundamental aperfeiçoar a compreensão sobre todo o processo
de produção com base nos princípios da agroecologia e da participação.
O balanço das realizações alcançadas pela Rede Ecovida deve ser feito
não exatamente desde a ótica do volume dos produtos certificados no âmbito
dos três Estados meridionais, mas desde a perspectiva da conquista de um
marco legal e institucional que admite esta modalidade de certificação com um
status jurídico equivalente ao da certificação convencional ou por terceira parte.
Isso, também supõe fortalecer os argumentos em torno à importância dos
princípios de cooperação no âmbito das organizações da agricultura familiar e
de aprofundar a atuação na questão do acesso às políticas públicas ou de seu
aperfeiçoamento. Um exemplo claro disso pode ser visto no caso dos chamados
“mercados institucionais” (abastecimento de escolas e restaurantes populares,

associações, etc.) onde existe um claro protagonismo das instituições integradas
à Rede Ecovida.

Figura 5 – A dinâmica do processo de certificação através da Rede Ecovida.
Fonte: Adaptado de Meireles (2003).

A percepção acerca da relevância dos mercados institucionais é um fato
recorrente nos estudos sobre o abastecimento alimentar das grandes cidades
do mundo, aspecto este que vem sendo crescentemente incorporado como uma
nova bandeira de luta das organizações populares, assim como da plataforma
política de muitas agremiações partidárias. Muitas delas criticam o imobilismo do
Estado em assumir uma postura e decidida em defesa da garantia de espaços
para que a produção orgânica possa se viabilizar.
Também no caso de Andaluzia estes aspectos estavam na ordem do dia
quando se esboçava a ideia de criar um sistema participativo de garantia por
parte da Consejería de Agricultura, e que como dissemos anteriormente, não
prosperou. Sobre este assim se expressou um de nossos entrevistados:
Creo que este modelo, tal como lo teníamos pensado era
fundamentalmente vinculado al programa de consumo social, o sea de
consumo colectivo vinculado a escuelas, los hospitales. Había ahí una
sinergia que practicar muy interesante, pues el sistema de garantía
también abarata los costes y abarata los precios finales y al mismo
tiempo este precio final pueden beneficiarse entidades de carácter
público pueden multiplicar el efecto, con estos bajos precios,
incrementando su oferta ¿no? Por ejemplo un hospital, que ocurre que
ahora el programa que yo puse en marcha de comedores escolares se

está viniendo abajo porque lo que quieren es poner, digamos, a
grandes empresas que suministren. La grande empresa a lo mejor
ahora se no suministra a bajo precio, que tan poco es muy alto, pero a
medio plazo cuando tengan el monopolio, bueno, subirán los precios y
en ese momento la administración tendrá que poner tal cantidad de
dinero que no le interesará el programa de alimentación ecológica. Es
decir, este modelo comercial no funciona con este tipo de consumo
social. Eso nosotros lo teníamos vinculado a esto porque implicaba una
salida estable a los productos de los pequeños productores al margen
de las oscilaciones, puesto que es dinero público, y además permitía
que con unos precios muy razonables evidentemente la administración
pudiera ampliar continuamente la oferta hasta llegar hasta cien por cien
como ocurre en Roma, en el ayuntamiento de Roma. Yo ya no creo sí
tan poco funciona, pero hasta hace poco el ayuntamiento daba 1 millón
y doscientas mil comidas diarias, de ecológicas servidas por pequeños
productores de la zona de la Campaña o alrededor de ella. Ese era el
modelo que nosotros queríamos seguir aquí […].

Em resumo, o que aqui se quer afirmar é que os sistemas participativos
de garantia devem ser entendidos, acima de tudo, como corolário de um
processo eminentemente político. Nesse sentido, sua emergência e a trajetória
que

acompanha

sua

aparição

não

podem

ser analisadas de forma

desconectada em relação à existência de outros instrumentos de política
pública. Referimo-nos, em última instância, a um conjunto de medidas, que de
alguma ou de outra forma, cumprem o desiderato de potencializar os efeitos
desse sistema de certificação que leva implícito certos atributos de legitimidade
que invariavelmente são desconhecidos pelos consumidores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O recorrido que aqui fizemos serviu para desvelar as características
essenciais que distinguem dois sistemas específicos de certificação de produtos
ecológicos ou orgânicos em dois contextos sociais muito distintos, quais sejam,
a Andaluzia e o Estado do Rio Grande do Sul de Brasil. A realização deste
estudo fez com que estivéssemos diante de contextos que guardam entre si
grandes diferenças do ponto de vista social, cultural, etc., fato que, sem sombra
de

dúvidas,

acarreta

alguma

dificuldade

quando

se

busca

abordar,

comparativamente, processos sociais e políticos que espelham, entre outros
aspectos, o ambiente institucional dominante, os valores simbólicos, as
percepções dos indivíduos e, por certo, as idiossincrasias.
Contudo, sob nosso entendimento, tal exercício não é somente legítimo,
mas, sobretudo, oportuno por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque é

fundamental avançar na tentativa de ampliar a discussão sobre um tema tão
importante, como é a busca de alternativas de acesso aos mercados para o
setor familiar da agricultura em ambos os países. Em segundo lugar, porque se
trata de refletir sobre a necessidade de criar sistemas que, de forma simultânea,
assegurem a confiança das pessoas e reduzam a distância física e social que
separa a esfera dos que produzem e a esfera dos que consomem (ou desejam
consumir) estes produtos.
No que afeta à Andaluzia, o quadro atual se distancia enormemente da
situação que havia sido pensada no auge dos anos 1980, quando se
vislumbrava a necessidade de consolidar um sistema eminentemente público de
certificação ecológica dos produtos agrícolas. A trajetória que acompanhou a
atuação da Associação CAAE e que culminou com a sua atual conformação
representa um exemplo gráfico dos elementos que estiveram na ordem do dia
para que emergisse hoje, com força redobrada enquanto aos seus efeitos, um
sistema de certificação que se pode definir como eminentemente privado, ainda
que no plano da retórica assuma que se rege por “critérios públicos”, tal como
aludiu, em sua fala, um de nossos entrevistados.
A tentativa de implantação de um sistema participativo de garantia na
Andaluzia não prosperou, não obstante o empenho de técnicos ligados à
Consejería de Agricultura e que estiveram ligados em torno à criação de uma
“Dirección General de Agricultura Ecológica” e da elaboração do “II Plan
Andaluz de Agricultura Ecológica”. O balanço que faz Cuéllar Padilla sobre esta
experiência é muito claro no sentido de identificar os fatores que fizeram com
que a implantação de um sistema participativo de garantia não houvesse
logrado êxito. Segundo suas próprias palavras,
La visión inicial que las personas implicadas en el proyecto tenían
sobre los sistemas de garantía de los productos ecológicos era
estrecha, en el sentido de que no concebían otras posibilidades u
opciones más allá de las auditorías por tercera parte. Entre otras
causas, podemos identificar un reglamento oficial que cierra la
posibilidad a cualquier otra opción y un desconocimiento absoluto
sobre la existencia de otros posibles mecanismos. Asimismo, se daban
ciertas inercias en los territorios que imposibilitaban o limitaban el
surgimiento de iniciativas grupales, encaminadas a resolver las
problemáticas comunes que les afectaban a las personas implicadas.
Como características de estas inercias hemos identificado dos
percepciones de las personas entrevistadas con respecto a su entorno
social: por un lado el individualismo, lo que generaba desconfianza

ante los demás, sentimiento de soledad y una escasa iniciativa para
implicarse en procesos grupales; y por otro lado la pasividad, generada
por la actitud generalizada en el territorio de esperar las soluciones a
sus problemas desde la administración. (CUELLAR PADILLA, 2008,
194-195)

O exame das causas que conspiraram para o fracasso da implantação de
um Sistema Participativo de Garantia de produtos ecológicos na Andaluzia
escapa totalmente aos objetivos do presente trabalho. Entretanto, o que importa
aqui destacar é que se trata de um processo incipiente e uma realidade que
pode ser modificada sempre e quando exista um ambiente político e institucional
compatível. Essas condições estão longe de serem encontradas na atual
conjuntura. O fim do pacto existente entre PSOE e Los Verdes de Andalucía
supôs não apenas abortar a tentativa de criação de um SPG andaluz, mas
inclusive a extinção da Dirección General de Agricultura Ecológica e outras
medidas de apoio a essa forma de agricultura. Esse é o caso das medidas em
torno ao fomento ao “consumo social” via compra antecipada de produtos
elaborados pelos produtores ecologistas para suprir os “comedores escolares”
ou o que se convencionou chamar de “mercados institucionais”.
A experiência no Brasil é muito interessante enquanto processo
sociopolítico cujos êxitos alcançados são ainda muito recentes e difíceis de
analisar porque ainda não se conhece, de forma ampla, o impacto das medidas
legislativas e a capacidade das instituições envolvidas em avançar em prol da
ampliação do acesso aos mercado pelos produtores familiares.
Por ocasião da fase de campo desta pesquisa muitos de nossos
entrevistados perguntavam-se que vantagens poder-se-ia atingir com a criação
da Rede Ecovida, se o que efetivamente se tratava, desde sua ótica, era
simplesmente vender seus produtos nos mercados locais e aproximar-se dos
consumidores das cidades próximas, com o qual a relação custo/benefício deste
tipo de iniciativa não se apresentava, até então, como necessariamente
vantajosa.
Por outro lado, muitos dos atores sociais que defendem esta estratégia
têm o olhar posto sobre os mercados externos e em outras possibilidades que
ultrapassam o âmbito local, o que serve para demonstrar que não existe uma
posição única no que diz respeito às vantagens da certificação participativa que,

como é sabido, implica custos e uma considerável dose de compromisso,
obrigações e uma certa burocracia, especialmente de papéis a serem
preenchidos e um conjunto de rigorosos controles a serem feitos.
Assim mesmo, não resta dúvida que estamos ante dois cenários muito
distintos quanto às possibilidades de implantação de um sistema de certificação
participativo e que responda aos interesses dos produtores. No Sul do Brasil
existe um setor muito ativo de produtores familiares que foram responsáveis por
impor uma pauta de reivindicações ao governo federal e inclusive trazerem a luz
uma serie de instrumentos públicos de financiamento e de políticas de
desenvolvimento. É uma zona ampla que se estende pelos estados meridionais,
cujos produtores, em sua grande maioria, são descendentes de colonos centroeuropeus que preservam um considerável nível de protagonismo na defensa de
seus interesses, além de certa tradição de associativismo que foram
determinantes para a criação da Rede Ecovida e de outros processos à ela
associados.
Na Andaluzia a certificação por terceira parte é absolutamente dominante
e exclusivo. Sua importância econômica, social e política avançou num ritmo
equivalente ao espetacular incremento da agricultura ecológica. Este sistema se
mostra como adaptado às condições em que opera esta forma de agricultura na
Espanha e na União Europeia em geral, tal como mencionamos ao analisar a
trajetória da Associação CAAE.
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