Sou produtor, Quero

ser visto e tenho algumas dúvidas - Clique aqui

Quero ver quem são os produtores e tenho algumas dúvidas - Clique aqui

Sou produtor, Quero

ser visto

Sou produtor orgânico certificado e quero participar gratuitamente da plataforma.
Como faço?
• Clique no link Quero participar ou abra o menu Faça parte
• Digite seu CPF ou CNPJ e aguarde a busca
• Se você foi localizado em nossa base inicial é só seguir as instruções e se atualizar
• Enviaremos uma senha de verificação para validação imediata
• Em seguida, receberá e-mail no endereço indicado no cadastro para criar sua própria senha. Assim, na
próxima vez que acessar a plataforma poderá alterar informações de seu perfil
• Se você não foi localizado em nossa base inicial, insira seus dados conforme solicitado e aguarde nosso
contato. Mas, de qualquer maneira, receberá o código de verificação para entrar na plataforma. Após
nosso contato você será incluído no mapa

Como a plataforma irá divulgar meus produtos e como eles serão achados por quem
me procura?
Neste momento, estão ativas apenas as buscas por critérios genéricos como localização por estado, CEP,
tipo de certificação e o escopo de produção.
Brevemente, a plataforma disponibilizará uma ferramenta específica para buscas por produtos,
certificados e sazonalidade.

Eu tentei cadastrar produtos e não achei a categoria ou não encontrei a melhor
maneira de informar. Como faço?
Esta plataforma é uma construção conjunta dos orgânicos certificados.
Por isso, é importante que você nos indique as limitações que encontrou na hora de incluir dados ou fazer
consultas.
Envie sua colaboração para o e-mail suporte@unirorganicos.com.br e faremos os ajustes solicitados,
gratuitamente.

Posso dar sugestões para a plataforma?
Sim, as suas colaborações são bem-vindas e muito necessárias, pois a ideia da Unir Orgânicos é congregar
a todos da melhor maneira possível. Encaminhe e-mail para suporte@unirorganicos.com.br e, em breve,
receberá uma resposta para a sua sugestão.

Quantos produtores orgânicos certificados foram listados inicialmente e como se dará
sua atualização?
A plataforma importou toda a base do Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura até abril de 2020.
Após verificação individual de CPFs, foram excluídas pessoas físicas repetidas, falecidas e com números
inválidos. No caso de CNPJs, foram excluídas empresas duplicadas, inativas e inexistentes.
Ao final, chegou-se a pouco mais de 17.000 produtores orgânicos certificados, de um total de cerca de
18.500 unidades produtivas listadas.
Os produtores oficializados depois de abril de 2020 podem inserir seus nomes pela plataforma, bastando
se inscrever no perfil Produtor certificado e enviar seus dados.
Após a confirmação dos dados, o produtor será incluído na base da Unir Orgânicos, aparecerá no mapa
interativo da plataforma e poderá editar suas informações e usar todas as ferramentas gratuitas que
possui.

Por que, quando selecionamos a visualização dos produtores pelo escopo de produção,
o número de produtores é menor que o número total?
Na planilha importada do cadastro nacional do Ministério da Agricultura em abril 2020, nem todos os
produtores têm um escopo declarado, por não ser item obrigatório.
Como a plataforma tem a proposta de facilitar o encontro e a troca de informações, o produtor poderá
adicionar ou atualizar o seu escopo. Assim, será achado nas buscas também pelo tipo de produto que
oferece, melhorando sua visibilidade.

Sou produtor orgânico certificado por auditoria. Como me beneficiarei do uso desta
plataforma?
Em primeiro lugar, ela é integralmente gratuita. Na Unir Orgânicos, os certificados por auditoria estarão
visíveis com seus dados para um público efetivamente interessado neles, seja como produto final, insumo
ou ingrediente para indústrias que comercializam nos mercados nacional e global.
Além disso, por estarem aptos à comercialização com selo próprio em todo território nacional,
provavelmente aparecerão no topo da lista de quem procura produtos orgânicos.

Sou produtor orgânico certificado pelo Sistema Participativo (OPAC). Como me
beneficiarei do uso desta plataforma?
Primeiramente, é importante salientar que seu uso é integralmente gratuito. Na Unir Orgânicos, os
produtos certificados pelo sistema participativo encontrarão compradores no mercado nacional
interessados em venda, distribuição ou processamento para um produto de maior valor agregado.
Infelizmente, esse tipo de certificação impede a venda a pessoas ou empresas interessadas em
exportação, seja como produto final, ingrediente ou insumo, pois o sistema participativo ainda encontra
barreiras no comércio internacional.
Outro benefício da plataforma é permitir que você enxergue em sua região e estado os demais produtores
do Sistema Participativo e, assim, ter uma ideia mais exata de quanto são representativos.
A plataforma também permite que as Certificadoras do Sistema Participativo, que estão indicadas no
mapa interativo pelo ícone de cor preta, possam mapear e visualizar seus produtores de forma única e
estratégica. Desta maneira, fica mais fácil buscar novos produtores e empoderar seus sistemas em
determinadas regiões.

Sou produtor orgânico certificado pelo Sistema de Controle Social (OCS). Como me
beneficiarei do uso desta plataforma?
Primeiramente é importante lembrar que seu uso é integralmente gratuito.
Os produtos certificados pelo Sistema de Controle Social, infelizmente, não possuem um selo próprio
e seu mercado é mais limitado, pois só podem efetuar a venda direta para consumidores finais e alguns
programas como merenda escolar de escolas públicas (PNAE), hospitais públicos e órgãos do Estado. Por
outro lado, ela permite que pequenos produtores familiares possam se inserir no mercado por meio da
venda direta ao consumidor.
Por isso, cresce a importância de estar presente na plataforma, permitindo que consumidores de sua
região e órgãos locais possam visualizá-los melhor e encontrar seus produtos.
Outra vantagem é a possibilidade de buscar novos mercados, enxergando em seu entorno todos os
produtores orgânicos vizinhos que tenham outros tipos de certificações. A partir daí, fica mais fácil
encontrar futuros parceiros, inclusive dispostos a ajudá-lo a se tornar um produtor certificado por um
sistema participativo, por exemplo, e começar a atingir novos mercados que não apenas o consumidor
final.
O nosso mapa Ache orgânicos é, para você, uma ferramenta para encontrar e ser encontrado, para assim,
se empoderar e crescer.

Quais as informações que o produtor orgânico certificado em qualquer um dos
três tipos, Auditoria, Opac ou OCS, poderá inserir e como se dará sua divulgação na
plataforma?
Neste momento, as informações a serem atualizadas e disponibilizadas são os contatos comerciais:
telefone, e-mail, site, endereço e qualquer outra forma de ser encontrado pelo público, dentro da nova Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais.
A ideia é permitir que os produtores cadastrados possam inserir e atualizar seus dados gratuitamente para
serem contatados de maneira mais ágil e efetiva pelos possíveis parceiros comerciais que o procuram.
Por exemplo, quando a plataforma estiver plenamente ativa, um comprador de supermercado ao acessar
o mapa Ache orgânicos e passar o mouse no produtor que está procurando, pode visualizar seu nome,
endereço, e-mail, site, telefone e entrar em contato direto.
Em breve, os produtores orgânicos certificados, poderão incluir outros dados específicos de seus produtos,
bem como imagens de sua produção, de sua propriedade e, até, de documentos que possam interessar
a possíveis parceiros comerciais como certificados obrigatórios ou voluntários que possam atestar sua
qualidade e compromisso com a sustentabilidade.
Além disso, a Unir Orgânicos trabalha para que em breve a plataforma permita a inserção de produtos,
quantidades e sazonalidade, facilitando a vida de quem procura orgânicos.

Quanto custará ao produtor orgânico certificado usar a plataforma? Haverá alguma
medição por conta do uso ou número de contatos?
A plataforma Unir Orgânicos tem o compromisso de garantir aos produtores que, desde que estejam em
dia com as certificações legais nas três modalidades, Auditoria, Opac ou OCS, e seus dados cadastrais
atualizados, o acesso será integralmente gratuito.
Esta é uma plataforma aberta a todos os produtores orgânicos certificados, independente do volume
de sua produção, do tamanho de sua empresa ou propriedade, da sua origem e, eventualmente, do
número de contatos que conseguir gerar, assim como o volume de vendas e faturamento que obtiver pela
plataforma. É uma garantia que fazemos questão de deixar bem clara desde o início.

O que o produtor certificado orgânico pode esperar de buscas e contatos que poderão
ser realizados com a sua visualização na plataforma?
Produtos orgânicos têm sido cada vez mais procurados. Mas, apesar disso, há anos que compradores
de redes de varejo, mercearias, indústrias, distribuidoras, importadoras e exportadoras, restaurantes,
hotéis, entregas em domicílio, food service e outros interessados em comprar produtos orgânicos têm
dificuldades para achá-los.
Por isso, as relações com o mercado são pouco profissionais, dependem muito de contatos pessoais e de
outros compradores, muitas vezes, não sabem nem por onde começar.
A plataforma Unir Orgânicos é uma resposta tecnológica para esse problema, e mais tarde tentará unir
a cadeia produtiva. Trata-se de uma ferramenta acessível e transparente de busca para todos os que
produzem e querem comprar orgânicos.
Outros potenciais usuários desta ferramenta de encontrar produtores orgânicos são as prestadoras de
serviços como certificadoras, transportadoras, financeiras, consultoria e capacitação técnica, indústrias de
máquinas e de insumos para o setor que poderão, a partir de agora, ter uma referência para chegar a novos
clientes.

Sou produtor orgânico certificado e estou listado na plataforma, e por uma razão
pessoal não quero ser visualizado no mapa interativo da plataforma. Como faço?
Não há nenhum problema. A plataforma respeita a vontade das pessoas e obedece a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais.
Lembre-se que, mesmo listado aqui sem prévio consentimento, sua inserção nesta plataforma se deu a
partir de dados públicos já divulgados no Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura.
Para não ter seus dados divulgados, basta se inscrever, atualizar informações e solicitar que seus contatos
sejam ocultados. Outra forma é comunicar formalmente pelo e-mail ola@unirorgâncios.com.br e sua
visualização será excluída do mapa interativo gratuito da plataforma.

Sou produtor orgânico certificado e acredito que estava na listagem do Cadastro
Nacional do Ministério da Agricultura em abril de 2020 e não me vi listado nem
identificado no mapa interativo da plataforma.
No processo de importação dos dados do Ministério da Agricultura e verificação individual de CPFs e
CNPJs, acabaram excluídos cerca de 1.800 produtores que estavam com números considerados inválidos
pela nossa verificação e sujeitos a uma verificação mais detalhada para validação.
Não se preocupe e é possível que seu cadastro seja novamente incluído gratuitamente. Para ser incluído,
basta se inscrever como Produtor certificado e, no momento em que o sistema apontar que não o
encontrou, prosseguir com a sua inscrição. Feito isso, brevemente entraremos em contato para fazer a sua
confirmação.

Sou produtor orgânico, fui certificado após abril de 2020 e certamente não estava na
listagem do Cadastro. Quero estar na plataforma, como faço?
Clique no link Quero participar ou abra o menu Faça parte, siga o preenchimento pelo Perfil de produtor
rural ou industrial orgânico certificado e preencha seus dados, anexando qualquer documento
comprobatório que tiver. Faremos contato em seguida para fazer a validação.

Sou produtor ou processador orgânico fora do país, mas tenho representante no Brasil.
Posso me cadastrar?
A listagem do Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura tem pouco mais de 550 produtores orgânicos
fora do Brasil, em cerca de 20 países. Neste momento, estamos priorizando apenas produtores
orgânicos certificados no país. Infelizmente você não poderá se cadastrar, mesmo possuindo CNPJ ou
CPF de algum representante no país.

Como a plataforma irá utilizar a tecnologia do Blockchain?
A tecnologia Blockchain foi criada em meados de 2008 e atualmente é utilizada sobretudo para ativos
financeiros como moedas digitais, mas tem se estendido rapidamente para outras áreas.
Tem como base a construção de uma cadeia de informação rastreável e que é validada cada vez que
uma nova informação é adicionada a ela, seja pela mesma unidade que inseriu a informação ou por uma
unidade terceira e fora de sua rede inicial.
Neste momento inicial, sua aplicação será limitada. Cada produtor poderá enxergar inicialmente no seu
quadro de cadastro do mapa interativo um link com número inicial do Blockchain, que quando acessada
irá ilustrar diagramas indicada como TX1 até TX3. Em nossa base cada caixa contém o registro de alguma
adição ou edição de informação de sua inscrição e será o início para sua rastreabilidade futura para uso
próprio ou para quem o procura.
Mas, na medida em que outras unidades de informação se juntarem à plataforma, por exemplo uma
certificadora ou prestadora de serviços, todos os dados que elas adicionarem à base inicial terão uma
credibilidade e verificação mais forte, garantindo a quem entrar depois ter uma confiabilidade cada vez
maior.
Assim, no futuro, com a entrada de outras certificadoras, redes de varejo, operadores logísticos,
empresas financeiras, prestadores de serviços, todos interligados e cada um inserindo ou consultando
dado, simultaneamente estaremos validando e construindo uma cadeia de informação sólida. O resultado
são blocos de informações visualizados como TX4 - TX5 . . .TXn, infinitamente.
Assim, nesta plataforma, vamos construir, a partir do TX1, uma nova história no setor de orgânicos.

O que se exige dos produtores da Unir Orgânicos?
Todos os produtores orgânicos da base de dados do mapa da Unir Orgânicos devem estar em
conformidade com um dos três tipos de avaliação orgânica válidos. Se você ainda não está, vale a pena
fazer seu registro em uma delas:
1 - Pelo Sistema de Certificação por Auditoria
Uma certificadora legalmente credenciada no Ministério da Agricultura e no Inmetro é contratada por você
para avaliar o processo da sua unidade, seguindo uma rotina de fiscalizações e auditorias.
Ao final, a empresa ou o produtor aprovado poderá comercializar seus produtos com o selo oficial Sisorg e
a palavra auditoria em destaque.
Apenas os produtores certificados por esse sistema podem atender as normas internacionais e, a partir
disso, exportar seus produtos. Por isso, se você pensa em entrar no crescente mercado global, prefira o
Sistema de Certificação por Auditoria. A única exceção é o Chile, que tem acordo de equivalência com o
Brasil.
2 - Pelo Sistema Participativo de Garantia
Aqui, grupos de produtores se reúnem para se responsabilizarem coletivamente pelo cumprimento das
normas da Lei 10.831, sem a presença de uma certificadora.
Todos são solidários para fazer esta fiscalização mútua, produtores, técnicos e todos os demais envolvidos
no processo.
Ao final, poderão comercializar seus produtos com o selo oficial SisOrg e a palavra participativo em
destaque.
3 - Pelo Controle Social da Venda Direta
Neste sistema, os produtores orgânicos classificados como agricultores familiares são dispensados de
certificação, desde que se limitem a comercializar seus produtos de forma direta ao consumidor.
Para isso, devem se inscrever no Ministério da Agricultura, atestar que atendem aos critérios da Lei 10.831
e comprovar seu enquadramento como unidade familiar, que inclui tamanho e outras características da
propriedade.
Nesse caso, os consumidores podem, a qualquer momento, solicitar a apresentação de documento que
comprove a origem orgânica ou, até mesmo fazer uma visita à propriedade.
Normas internacionais
Apenas os produtores certificados pelo Sistema de Auditoria podem dar entrada na certificação para
atender as normas internacionais e, a partir daí, exportar seus produtos.
A única exceção é o Chile, que assinou em 2019 um acordo de equivalência entre os dois países, aceitando
os demais critérios brasileiros.
Por isso, enquanto esse tipo de acordo não espalha pelo mundo, se você pensa entrar no mercado global,
prefira o Sistema de Certificação por Auditoria.

Quero ver quem são os produtores
Quero procurar produtores orgânicos certificados para meu negócio e quero visualizar
no mapa georreferenciado. Como faço?
• Clique no link Quero participar ou abra o menu Faça parte
• Selecione o Perfil que mais se aproxime a sua pessoa ou empresa
• Insira seus dados para registro como pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ). É obrigatório
fornecer um e-mail e um número de celular para receber o código de verificação
• Para ser validado, digite o código de verificação de seis dígitos que recebeu
• Feita a verificação, você já poderá pesquisar e navegar no mapa Ache orgânico
• Você receberá, ainda, um e-mail no endereço cadastrado com um link que permitirá a criação de sua
própria senha para acessos futuros

Já me cadastrei e criei minha senha própria. Como posso buscar os produtores
orgânicos certificados no mapa georreferenciado?
Faça o login com sua senha e, ao entrar na home page e vá ao mapa Ache orgânico.
A partir dele, você poderá fazer suas pesquisas segundo os critérios localidade, digitando o CEP ou
selecionando o estado que procura e, ainda, refinar sua busca por tipo de certificação e escopo de
produção.
Uma vez feita a seleção, para enxergar os dados individuais, você precisará aproximar a seta até que um
único produtor, simbolizado por um círculo colorido, esteja aparecendo.
Passe o mouse sobre o círculo escolhido para visualizar as informações básicas iniciais de cada produtor e a
sua chave do Blockchain.

Quais são as informações que poderemos extrair de cada produtor?
Nesta primeira etapa divulgaremos apenas nome e localização.
À medida em que cada produtor autorizar a divulgação de outros dados, você poderá contatá-lo por email,
telefone ou outro meio.
Tenha um pouco de calma neste início de jornada, pois a plataforma está sendo construída em total
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Não queremos fazer nada sem o consentimento de ambas as partes.

Temos como extrair ou imprimir listagens de nossas buscas?
A plataforma disponibilizará, em breve, uma ferramenta capaz de selecionar e exportar listagens divididas
por produtores e produtos.
Neste momento inicial, ativamos apenas a busca produtores orgânicos certificados no mapa
georreferenciado pelos critérios de localização do estado, CEP, tipo de certificação e o escopo de
produção.
Se inscreva de forma gratuita, aproveite as funcionalidades já existentes e aguarde mais um pouco. Logo
mais a ferramenta de impressão de listas estará disponibilizada.

Essa plataforma é gratuita para quem procura os produtores orgânicos certificados?
Nesta primeira etapa do lançamento e verificação dos produtores, estará aberta a todos.
Quando todas as funcionalidades estiverem à disposição, como, por exemplo, as ferramentas de
exportação e impressão de listas de buscas, de acesso a dados de contatos do produtor e outros
documentos autorizados, haverá uma assinatura anual ou mensal para garantir sua permanente
manutenção.
Não se preocupe, nosso interesse não é comercial, por isso a plataforma tem o propósito de ser bastante
acessível a todos. Haverá apenas dois valores, um para pessoa física (CPF) e outro para pessoa jurídica
(CNPJ). Serão contribuições justas, destinadas a viabilizar a realização desta e de outras ações para o
desenvolvimento do setor.

Sou estudante e consumidor final, e tenho muita vontade de apenas conhecer quem
produz. Posso ter acesso gratuito?
Certamente. A plataforma está preparando dois perfis que serão integralmente gratuitos para estes
usuários, que são os consumidores finais e os estudantes, professores e docentes de instituto de ensino
reconhecidos pelo MEC. Nosso propósito é difundir os valores e conceitos, e nada mais justo para que
os acadêmicos conheçam a cadeia produtiva e tenham informação para seus trabalhos escolares e suas
pesquisas. Nada mais justo do que o consumidor final conseguir fazer o contato direto de quem produz e
construir a unidade numa sociedade mais próxima, sustentável e orgânica.

Podemos fazer sugestões de melhoria ao usuário?
Com certeza. Esta plataforma é uma construção conjunta dos orgânicos certificados.
Por isso, é importante que você nos indique as limitações que encontrou na hora de incluir dados, fazer
consultas ou qualquer outra.
Suas ideias são bem-vindas e muito necessárias, pois o objetivo da Unir Orgânicos é congregar a todos da
melhor maneira possível.
Envie sua colaboração para o e-mail suporte@unirorganicos.com.br e, em breve, receberá uma resposta
para a sua sugestão.

Quantos produtores orgânicos existem no Brasil e qual a fonte de listagem de
produtores orgânicos certificados da plataforma? Estão todos os produtores no Brasil?
A única fonte oficial de produtores orgânicos em conformidade com a Lei 10.831 é a divulgada
mensalmente no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos pelo Ministério da Agricultura.
A plataforma importou esses dados em abril de 2020 e, após fazer uma verificação individual de CPFs e
CNPJs, foram excluídos dados de pessoas físicas e jurídicas repetidos, inexistentes e, por diversos motivos,
inválidos.
Ao final restaram cerca de 17.000 produtores orgânicos certificados, de um total de pouco mais de 18.500
unidades produtivas listadas em abril de 2020. Os produtores incluídos após essa estão sendo inseridos
diretamente pelos produtores que estão acessando a plataforma.

Quais critérios de ajustes a plataforma adotou quando importou os dados do Cadastro
Nacional do Ministério da Agricultura? Por que os números da plataforma são menores
do que o Cadastro Nacional?
A base de dados do Cadastro Nacional é disponibilizada ao público em formato de uma planilha Excel, na
qual há inconsistências.
Não existe uma normatização, por exemplo, dos números de CPF e CNPJ, que aparecem grafados de
diversas maneiras. Há informações incompletas e nem todos os CPFs e CNPJs tem as informações de seus
campos sobre escopo de produção, localidade e contato incluídas.
Há, também, números de CPF e CNPJ inexistentes, inativos, inválidos e que se repetem em diferentes
estados e aparecem como se fossem unidades produtivas adicionais.
Como a plataforma Unir Orgânicos adotou a tecnologia Blockchain, teve de unificar as unidades
produtivas que, por exemplo, apareciam em dois ou mais estados em uma única e, a partir dela, criar uma
filial virtual que ainda não foi efetivada.

Por que quando selecionamos a visualização dos produtores pelo escopo de produção,
o total é bem menor que o número de produtores total?
Na planilha importada do cadastro nacional do Ministério da Agricultura em abril de 2020, nem todos os
produtores têm um escopo declarado, por não ser uma descrição obrigatória do Cadastro Nacional.
No mapa Unir Orgânicos o produtor poderá adicionar ou atualizar o seu escopo de forma mais detalhada e,
assim, futuramente ser buscado pelo tipo de produto, o que aumenta as chances de ser achado.
Percebemos, também, que muitos produtores listavam produtos que nem sempre tinham disponíveis
quando contatados, por diversos motivos. Assim, decidimos adotar a informação do Escopo de Produção
para motivar os produtores a informar o que efetivamente oferecem para comercialização.

Como o mapa ajudará ao mercado na hora de encontrar os produtores orgânicos
certificados do Brasil?
Pela primeira vez, todos os produtores orgânicos certificados do país terão um mapa confiável, com
endereço, telefone, site, e-mail e outros dados exaustivamente verificados. Neste momento ainda não
será possível esta visualização integral pois precisamos adequar a nova Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais.
Neste processo, as informações passarão por uma nova validação, feita pelo próprio produtor, no ato da
inscrição, e uma vez autorizado, será possível a sua visibilidade.
Assim, desde agora, o mapa já pode disponibilizar buscas por diversos critérios conjuntos, como CEP,
estado, escopo de produção e tipo de certificação.
À medida que tenhamos novos grupos de informações a serem cruzadas, novas ferramentas serão criadas
para buscas cada vez mais segmentadas e precisas.

Quais as informações do perfil de Quem Procura será disponibilizado na plataforma e
qual a segurança dos dados?
As informações cadastrais de quem se cadastrará para procurar produtores orgânicos certificados na
plataforma servem apenas para garantir ao produtor certificado orgânico que já está na plataforma,
uma verificação para controle. Por isso somente os CPFs e CNPJs validados poderão enxergar os dados
individuais de cada produtor orgânico certificado no mapa.
As informações visualizadas na plataforma serão primeiramente apenas as dos produtores orgânicos
certificados, mas, iremos criar, no futuro, ferramentas que permitam a eles, também, buscar os seus
consumidores, sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para um
relacionamento de mão dupla.
A plataforma de forma alguma irá comercializar ou disponibilizar quaisquer dados dos cadastrados
para outros fins, sejam de compartilhamento ou comerciais, sem a devida autorização. A plataforma
poderá, de tempos em tempos, produzir estudos estatísticos a partir de perfis de assinantes e divulgar
como informação consolidada, mas nunca de forma individualizada.

Quais as informações básicas que a plataforma irá disponibilizar a quem procura os
produtores orgânicos?
Nesta primeira etapa, respeitando a lei Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigência, estaremos
inicialmente mostrando apenas o nome do produtor orgânico certificado, tipo de certificação e
localização geográfica.
Estas informações são informações públicas, divulgadas no site do Ministério da Agricultura e, portanto,
não ferem a privacidade dos produtores.
À medida em que cada produtor atualizar gratuitamente seus dados e autorizar a divulgação de seus
contatos diretos como e-mail, telefone ou outro meio de contato direto, a plataforma irá disponibilizá-los
abertamente a todos os perfis de cadastrados.

Como a plataforma pretende conectar quem procura, e o mercado em geral, com os
produtores orgânicos certificados?
A plataforma Unir Orgânicos é, basicamente, uma ferramenta eficaz e segura de conexão entre as partes.
Os cadastrados na plataforma que procuram produtores e processadores orgânicos certificados terão no
mapa Ache orgânicos a possibilidade de pesquisar, visualizar, e até imprimir listagens de acordo com seus
critérios de buscas, por exemplo, estado, produto, tipo de certificação e dados de contato.
A plataforma não terá taxas por transação comercial nem por intermediação de negócios.
Para ter um exemplo claro do que se pode visualizar neste momento, basta passar o mouse sobre um ícone
do mapa.

Qual será o custo para o produtor que quer ser visto e o cliente que procura no mapa?
A plataforma Unir Orgânicos assume o compromisso de nunca cobrar qualquer valor do produtor
orgânico certificado segundo as exigências da Lei 10.831. Ele terá, sempre sem custos, todos os benefícios
de utilizar a plataforma como a sua vitrine digital.
Aqueles que buscam os produtores orgânicos certificados, ou seja, o mercado, serão convidados a
pagar uma taxa única, anual e mensal, bem acessível, logo que os produtores certificados autorizem a
divulgação de seus dados. Haverá apenas duas categorias, CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica),
independentemente de ramo, dimensões, origem, capital e localização.
Apenas duas categorias terão direito à gratuidade na consulta ao mapa, por serem direcionadores
de consumo e estratégicos para o crescimento do setor: professores e estudantes de instituições
reconhecidas oficialmente pelo Ministério da Educação e consumidores finais.

Quando entrará em vigência e como será cobrada a taxa mensal ou anual?
A taxa de manutenção entrará em vigência assim que a plataforma chegar a cerca de 50% dos produtores
com Certificação por Auditoria validados. Entende-se como validados, produtores certificados que
autorizarem a divulgação de seus dados de contato.
Enquanto isso, a plataforma estará aberta apenas com nomes e localidades, para que os interessados
possam avaliar a sua praticidade. Quando alcançar o número indicado, se tornará uma eficaz ferramenta
de negócios, justificando, assim, a cobrança.
O tempo estimado para se chegar a este volume de produtores validados é de 2 a 5 meses a partir do
lançamento oficial da plataforma.
O pagamento poderá ser feito pelos meios usuais no país, devidamente indicados no documento de
adesão.

Qual a vantagem de se saber a diferença entre os produtores orgânicos certificados
nas três modalidades existentes: Auditoria, Participativo e OCS?
A Unir Orgânico segmentou os produtores no mapa por tipo de certificação para facilitar a busca de
acordo com as necessidades e as normas legais que a pessoa que procura precisa atender.
Os produtos certificados nas modalidades participativo e auditoria, segundo a Lei 10.831, são identificados
por selos próprios, bem visíveis nas embalagens. Todos que anunciam ao público que estão vendendo,
processando ou usando como ingrediente um produto orgânico, devem poder comprovar essa origem.
Isso significa que, em todo o território nacional, apenas produtores com selo de certificação podem
fornecer para indústria e comércio em geral, incluindo restaurantes, hotéis, farmácias, conveniências,
mercearias, mercados e outros.
Já os produtores classificados como OCS (Controle Social), pela Lei 10.831, só podem comercializar seus
produtos diretamente ao consumidor final, nas feiras ou em seus locais de produção e fornecer para
programas públicos de hospitais e escolas.
E, finalmente, apenas os produtores certificados por auditoria poderão obter licença para atuar no
mercado internacional com os selos USDA (mercado norte-americano), JAS (mercado japonês) e CEE
(mercado Europeu), entre outros.

Haverá algum tipo de cobrança por número de contatos gerados, volume de negócios
realizados ou qualquer outro critério?
O único meio de subsistência da plataforma sempre será a taxa de manutenção paga por quem busca
produtos e produtores orgânicos certificados.
A plataforma Unir Orgânicos não é marketplace. Portanto, independentemente do número de negócios
gerados ou qualquer outro benefício ao produtor orgânico, ele não terá qualquer custo.

Qual o tratamento para os produtores orgânicos certificados em outros países e que
estão presentes no Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura?
O Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura tem oficialmente uma lista com pouco mais de 550
produtores orgânicos localizados no exterior, em mais de 20 países.
Mas, neste momento, a plataforma está priorizando apenas produtores orgânicos certificados
localizados no país.

Como a plataforma irá utilizar a tecnologia Blockchain?
A tecnologia Blockchain foi criada em meados de 2008 e atualmente é utilizada sobretudo para ativos
financeiros como moedas digitais, mas vem se estendendo rapidamente para outras áreas.
Tem como base a construção de uma cadeia de informação rastreável e que é validada cada vez que
uma nova informação é adicionada a ela, seja pela mesma unidade que inseriu a informação ou por uma
unidade terceira e fora de sua rede inicial.
Neste momento inicial, sua aplicação será limitada. Cada produtor poderá enxergar no seu quadro de
cadastro do mapa interativo um link com número inicial do Blockchain, indicada com diagramas inscritos
como TX1 até TXn.
Mas, à medida em que outras unidades de informação se juntarem à plataforma, por exemplo uma
certificadora ou prestadora de
serviços, todos os dados que elas adicionarem à base inicial terão uma credibilidade e verificação mais
forte, garantindo a todos uma confiabilidade cada vez maior.
No futuro, com a entrada de outras certificadoras, redes de varejo, operadores logísticos, empresas
financeiras, prestadores de serviços, todos interligados e cada um inserindo ou consultando dado,
simultaneamente estaremos validando e construindo uma cadeia de informação sólida. O resultado são
blocos de informações visualizados como TX4 - TX5 . . . TXn, infinitamente.
Assim, nesta plataforma, vamos construir, a partir do TX1, uma nova história no setor de orgânicos.

O que se exige dos produtores da Unir Orgânicos?
Todos os produtores orgânicos da base de dados do mapa da Unir Orgânicos devem estar em
conformidade com um dos três tipos de avaliação orgânica válidos. Se você ainda não está, vale a pena
fazer seu registro em uma delas:
1 - Pelo Sistema de Certificação por Auditoria
Uma certificadora legalmente credenciada no Ministério da Agricultura e no Inmetro é contratada por você
para avaliar o processo da sua unidade, seguindo uma rotina de fiscalizações e auditorias.
Ao final, a empresa ou o produtor aprovado poderá comercializar seus produtos com o selo oficial Sisorg e
a palavra auditoria em destaque.
Apenas os produtores certificados por esse sistema podem atender as normas internacionais e, a partir
disso, exportar seus produtos. Por isso, se você pensa em entrar no crescente mercado global, prefira o
Sistema de Certificação por Auditoria. A única exceção é o Chile, que tem acordo de equivalência com o
Brasil.
2 - Pelo Sistema Participativo de Garantia
Aqui, grupos de produtores se reúnem para se responsabilizarem coletivamente pelo cumprimento das
normas da Lei 10.831, sem a presença de uma certificadora.
Todos são solidários para fazer esta fiscalização mútua, produtores, técnicos e todos os demais envolvidos
no processo.
Ao final, poderão comercializar seus produtos com o selo oficial SisOrg e a palavra participativo em
destaque.
3 - Pelo Controle Social da Venda Direta
Neste sistema, os produtores orgânicos classificados como agricultores familiares são dispensados de
certificação, desde que se limitem a comercializar seus produtos de forma direta ao consumidor.
Para isso, devem se inscrever no Ministério da Agricultura, atestar que atendem aos critérios da Lei 10.831
e comprovar seu enquadramento como unidade familiar, que inclui tamanho e outras características da
propriedade.
Nesse caso, os consumidores podem, a qualquer momento, solicitar a apresentação de documento que
comprove a origem orgânica ou, até mesmo fazer uma visita à propriedade.
Normas internacionais
Apenas os produtores certificados pelo Sistema de Auditoria podem dar entrada na certificação para
atender as normas internacionais e, a partir daí, exportar seus produtos.
A única exceção é o Chile, que assinou em 2019 um acordo de equivalência entre os dois países, aceitando
os demais critérios brasileiros.
Por isso, enquanto esse tipo de acordo não espalha pelo mundo, se você pensa entrar no mercado global,
prefira o Sistema de Certificação por Auditoria.

