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AlgunsAlgunsAlgunsAlguns AspectosAspectosAspectosAspectos dadadada ProduçãoProduçãoProduçãoProdução BrasileiraBrasileiraBrasileiraBrasileira



ContextoContextoContextoContexto dadadada ProduçãoProduçãoProduçãoProdução dos dos dos dos SetoresSetoresSetoresSetores dadadada AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Familiar e do Familiar e do Familiar e do Familiar e do ArtesanatoArtesanatoArtesanatoArtesanato

No No No No BrasilBrasilBrasilBrasil existemexistemexistemexistem cercacercacercacerca
de 4,5 de 4,5 de 4,5 de 4,5 milhõesmilhõesmilhõesmilhões de de de de 
estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos de de de de 
agriculturaagriculturaagriculturaagricultura familiar familiar familiar familiar 
(Fonte: IBGE- Censo
Agropecuário de 2006)

A A A A rendarendarendarenda percaptapercaptapercaptapercapta médiamédiamédiamédia
anualanualanualanual de 3 de 3 de 3 de 3 milhõesmilhõesmilhõesmilhões de de de de 
estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos é de é de é de é de 
aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente R$ R$ R$ R$ 
13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 gerandogerandogerandogerando um um um um 
total de R$ 40 total de R$ 40 total de R$ 40 total de R$ 40 
bilhõesbilhõesbilhõesbilhões////anoanoanoano
(Fonte: IBGE- Censo
Agropecuário de 2006);

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
FamiliarFamiliarFamiliarFamiliar

No No No No BrasilBrasilBrasilBrasil, , , , existemexistemexistemexistem
cercacercacercacerca de 8,5 de 8,5 de 8,5 de 8,5 milhõesmilhõesmilhõesmilhões
de de de de artesãosartesãosartesãosartesãos e e e e artesãsartesãsartesãsartesãs

É responsável por 3% É responsável por 3% É responsável por 3% É responsável por 3% 
do PIBdo PIBdo PIBdo PIB---- Produto Produto Produto Produto 
Interno Bruto Interno Bruto Interno Bruto Interno Bruto 
Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro, 
aproximadamente aproximadamente aproximadamente aproximadamente 
R$ 80 bilhões R$ 80 bilhões R$ 80 bilhões R$ 80 bilhões 
(Fonte: Ministério da Industria 
e Comércio).

ArtesanatoArtesanatoArtesanatoArtesanato



SITUAÇÃO ATUAL do SCJSSITUAÇÃO ATUAL do SCJSSITUAÇÃO ATUAL do SCJSSITUAÇÃO ATUAL do SCJS

AnimaçãoAnimaçãoAnimaçãoAnimação de de de de atoresatoresatoresatores locaislocaislocaislocais paraparaparapara constituiçãoconstituiçãoconstituiçãoconstituição de de de de comissõescomissõescomissõescomissões gestorasgestorasgestorasgestoras estaduaisestaduaisestaduaisestaduais
e/e/e/e/ouououou municipaismunicipaismunicipaismunicipais

Assessoramento aos 150 EES para adequação e habilitação Assessoramento aos 150 EES para adequação e habilitação Assessoramento aos 150 EES para adequação e habilitação Assessoramento aos 150 EES para adequação e habilitação 

Realização de Seminários Estaduais envolvendo prioritariamente os 150 Realização de Seminários Estaduais envolvendo prioritariamente os 150 Realização de Seminários Estaduais envolvendo prioritariamente os 150 Realização de Seminários Estaduais envolvendo prioritariamente os 150 EES EES EES EES 
selecionados, selecionados, selecionados, selecionados, mais organizações locaismais organizações locaismais organizações locaismais organizações locais

Construção/Elaboração dos manuais de procedimentos e operacionalidades do Construção/Elaboração dos manuais de procedimentos e operacionalidades do Construção/Elaboração dos manuais de procedimentos e operacionalidades do Construção/Elaboração dos manuais de procedimentos e operacionalidades do 
SJCSSJCSSJCSSJCS

CGN composta e com ações planejadasCGN composta e com ações planejadasCGN composta e com ações planejadasCGN composta e com ações planejadas



ConceitoConceitoConceitoConceito do SCJS  do SCJS  do SCJS  do SCJS  



OBJETIVOS DO SCJS

1111---- Fortalecer identidade nacional de CJS, por meio Fortalecer identidade nacional de CJS, por meio Fortalecer identidade nacional de CJS, por meio Fortalecer identidade nacional de CJS, por meio 
da difusão do seu conceito, de seus princípios e da difusão do seu conceito, de seus princípios e da difusão do seu conceito, de seus princípios e da difusão do seu conceito, de seus princípios e 
critérios de reconhecimento de práticas de CJS e critérios de reconhecimento de práticas de CJS e critérios de reconhecimento de práticas de CJS e critérios de reconhecimento de práticas de CJS e 
de seu fomento;de seu fomento;de seu fomento;de seu fomento;

2222---- Favorecer a prática do preço justo para quem Favorecer a prática do preço justo para quem Favorecer a prática do preço justo para quem Favorecer a prática do preço justo para quem 
produz, comercializa e consome;produz, comercializa e consome;produz, comercializa e consome;produz, comercializa e consome;

3333---- Divulgar os produtos, processos, serviços, bem Divulgar os produtos, processos, serviços, bem Divulgar os produtos, processos, serviços, bem Divulgar os produtos, processos, serviços, bem 
como as experiências e organizações que como as experiências e organizações que como as experiências e organizações que como as experiências e organizações que 
respeitam as normas do SCJS;respeitam as normas do SCJS;respeitam as normas do SCJS;respeitam as normas do SCJS;



OBJETIVOS DO SCJS4444---- Subsidiar os EES, os organismos de Subsidiar os EES, os organismos de Subsidiar os EES, os organismos de Subsidiar os EES, os organismos de acreditaçãoacreditaçãoacreditaçãoacreditação e de avaliação e de avaliação e de avaliação e de avaliação 
da conformidade e as EAF ao CJS, com base nacional de da conformidade e as EAF ao CJS, com base nacional de da conformidade e as EAF ao CJS, com base nacional de da conformidade e as EAF ao CJS, com base nacional de 
informações em ECOSOL e de EES com práticas de CJS informações em ECOSOL e de EES com práticas de CJS informações em ECOSOL e de EES com práticas de CJS informações em ECOSOL e de EES com práticas de CJS 
reconhecidas pelo SCJS;reconhecidas pelo SCJS;reconhecidas pelo SCJS;reconhecidas pelo SCJS;

5555---- Contribuir com os esforços públicos e privados de promoção de Contribuir com os esforços públicos e privados de promoção de Contribuir com os esforços públicos e privados de promoção de Contribuir com os esforços públicos e privados de promoção de 
ações de fomento à melhoria das condições de comercialização ações de fomento à melhoria das condições de comercialização ações de fomento à melhoria das condições de comercialização ações de fomento à melhoria das condições de comercialização 
dos EES;dos EES;dos EES;dos EES;

6666---- Incentivar a colaboração econômica entre EES; eIncentivar a colaboração econômica entre EES; eIncentivar a colaboração econômica entre EES; eIncentivar a colaboração econômica entre EES; e

7777---- Apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à Apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à Apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à Apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à 
adoção de hábitos sustentáveis e à organização dos adoção de hábitos sustentáveis e à organização dos adoção de hábitos sustentáveis e à organização dos adoção de hábitos sustentáveis e à organização dos 
consumidores para a compra dos produtos e serviços do CJS.consumidores para a compra dos produtos e serviços do CJS.consumidores para a compra dos produtos e serviços do CJS.consumidores para a compra dos produtos e serviços do CJS.



1111---- Democracia Democracia Democracia Democracia 
e Autogestãoe Autogestãoe Autogestãoe Autogestão

2222---- Condições Justas Condições Justas Condições Justas Condições Justas 
de Produção e de Produção e de Produção e de Produção e 

Trabalho; Trabalho; Trabalho; Trabalho; 

3333---- Atividade Econômica Atividade Econômica Atividade Econômica Atividade Econômica 
como  meio de Promoção como  meio de Promoção como  meio de Promoção como  meio de Promoção 
do Desenvolvimento Local; do Desenvolvimento Local; do Desenvolvimento Local; do Desenvolvimento Local; 

4444---- RRRRespeito ao Meioespeito ao Meioespeito ao Meioespeito ao Meio----
AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente; ; ; ; 

5555---- Respeito e Equidade Respeito e Equidade Respeito e Equidade Respeito e Equidade 
nas relações de Gênero, nas relações de Gênero, nas relações de Gênero, nas relações de Gênero, 
Geração, Raça e EtniaGeração, Raça e EtniaGeração, Raça e EtniaGeração, Raça e Etnia

6666---- Informação ao Informação ao Informação ao Informação ao 
Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor 

7777---- Integração Integração Integração Integração 
dos Elos da dos Elos da dos Elos da dos Elos da 

Cadeia. Cadeia. Cadeia. Cadeia. 

SETE SETE SETE SETE 
PRINCÍPIOS PRINCÍPIOS PRINCÍPIOS PRINCÍPIOS 

DO SCJSDO SCJSDO SCJSDO SCJS



SCJS SCJS SCJS SCJS ---- ProjetoProjetoProjetoProjeto PolíticoPolíticoPolíticoPolítico e e e e EconômicoEconômicoEconômicoEconômico





SeloSeloSeloSelo OrganizacionalOrganizacionalOrganizacionalOrganizacional

IdentidadeIdentidadeIdentidadeIdentidade dadadada
OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização (EES (EES (EES (EES 

e/e/e/e/ouououou EAF)EAF)EAF)EAF)

PromoçãoPromoçãoPromoçãoPromoção e e e e 
divulgaçãodivulgaçãodivulgaçãodivulgação dadadada

organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização (EES, EAF) (EES, EAF) (EES, EAF) (EES, EAF) 
comocomocomocomo um um um um atoratoratorator dadadada

ECOSOLECOSOLECOSOLECOSOL

AcessoAcessoAcessoAcesso à à à à PolíticaPolíticaPolíticaPolítica
PúblicaPúblicaPúblicaPública específicaespecíficaespecíficaespecífica de de de de 

ECOSOL (ECOSOL (ECOSOL (ECOSOL (créditocréditocréditocrédito, , , , 
assessoriaassessoriaassessoriaassessoria técnicatécnicatécnicatécnica, , , , 

fomentofomentofomentofomento entre entre entre entre 
outrosoutrosoutrosoutros…)…)…)…)

ComissãoComissãoComissãoComissão GestoraGestoraGestoraGestora
NacionalNacionalNacionalNacional –––– CGN CGN CGN CGN 



SeloSeloSeloSelo de de de de ProdutoProdutoProdutoProduto

Terceira ParteTerceira ParteTerceira ParteTerceira Parte SPG SPG SPG SPG RelaçãoRelaçãoRelaçãoRelação DiretaDiretaDiretaDireta ouououou Auto Auto Auto Auto 
DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração ouououou DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração
ColetivaColetivaColetivaColetiva de de de de ConformidadeConformidadeConformidadeConformidade

Produtos e Produtos e Produtos e Produtos e 
ServiçosServiçosServiçosServiços



6666---- Notificar a CGNNotificar a CGNNotificar a CGNNotificar a CGN6666---- Notificar a CGNNotificar a CGNNotificar a CGNNotificar a CGN

5555----5555---- Parecer da CGEParecer da CGEParecer da CGEParecer da CGE----CJS ligado ao CEES,CJS ligado ao CEES,CJS ligado ao CEES,CJS ligado ao CEES, (Encaminhado para o nacional; ou (Encaminhado para o nacional; ou (Encaminhado para o nacional; ou (Encaminhado para o nacional; ou 
de outra instância estadual)de outra instância estadual)de outra instância estadual)de outra instância estadual). Deve haver um processamento das demandas . Deve haver um processamento das demandas . Deve haver um processamento das demandas . Deve haver um processamento das demandas 

necessárias de avaliação de conformidade.necessárias de avaliação de conformidade.necessárias de avaliação de conformidade.necessárias de avaliação de conformidade.

4 4 4 4 ---- Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, 4 4 4 4 ---- Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, Consulta pública de 30 dias, 

3 3 3 3 ----3 3 3 3 ---- Apoio de redes, fóruns ou outros parceiros (avaliar coApoio de redes, fóruns ou outros parceiros (avaliar coApoio de redes, fóruns ou outros parceiros (avaliar coApoio de redes, fóruns ou outros parceiros (avaliar co----responsabilidade)responsabilidade)responsabilidade)responsabilidade)

2222----
outros outros outros outros EESsEESsEESsEESs))))

2222---- Propor um Plano de Conformidade Propor um Plano de Conformidade Propor um Plano de Conformidade Propor um Plano de Conformidade (possivelmente de forma conjunta com (possivelmente de forma conjunta com (possivelmente de forma conjunta com (possivelmente de forma conjunta com 
outros outros outros outros EESsEESsEESsEESs))))

1 1 1 1 ----1 1 1 1 ---- EES se reunirem,  para responder perguntas  relativas à avaliação dos critérios do EES se reunirem,  para responder perguntas  relativas à avaliação dos critérios do EES se reunirem,  para responder perguntas  relativas à avaliação dos critérios do EES se reunirem,  para responder perguntas  relativas à avaliação dos critérios do 
SCJS SCJS SCJS SCJS 

PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE 

Declaração”Declaração”Declaração”Declaração”

PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE PASSOS SUGERIDOS PARA O PROCEDIMENTO DE 
DECLARAÇÃO COLETIVA DE CONFORMIDADE DECLARAÇÃO COLETIVA DE CONFORMIDADE DECLARAÇÃO COLETIVA DE CONFORMIDADE DECLARAÇÃO COLETIVA DE CONFORMIDADE ----DCC “AutoDCC “AutoDCC “AutoDCC “Auto----

Declaração”Declaração”Declaração”Declaração”



Relações dentro e fora do EES 

VisitaVisitaVisitaVisita de de de de consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores////parceirosparceirosparceirosparceiros à à à à camponesescamponesescamponesescamponeses de de de de feirafeirafeirafeira agroecológicaagroecológicaagroecológicaagroecológica



Relações dentro e fora do EES 

TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho ColetivoColetivoColetivoColetivo nananana ProduçãoProduçãoProduçãoProdução de de de de MudasMudasMudasMudas
((((camponesescamponesescamponesescamponeses////sãosãosãosão MateusMateusMateusMateus----ES)ES)ES)ES)

TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho ColetivoColetivoColetivoColetivo emememem EES de EES de EES de EES de mulheresmulheresmulheresmulheres camponesascamponesascamponesascamponesas
(Vero (Vero (Vero (Vero SaporeSaporeSaporeSapore----IconhaIconhaIconhaIconha/ES)/ES)/ES)/ES)



Certificação por auditoria

selos de produtos existentes

ComércioComércioComércioComércio Justo Justo Justo Justo InternacionalInternacionalInternacionalInternacional, , , , AgroecológicoAgroecológicoAgroecológicoAgroecológico e e e e OrgânicoOrgânicoOrgânicoOrgânico



Certificação por auditoria

ComercializaçãoComercializaçãoComercializaçãoComercialização de de de de ProdutosProdutosProdutosProdutos

ComércioComércioComércioComércio Justo Justo Justo Justo InternacionalInternacionalInternacionalInternacional FeirasFeirasFeirasFeiras AgroecológicasAgroecológicasAgroecológicasAgroecológicas



SNCJS SNCJS SNCJS SNCJS ---- ProjetoProjetoProjetoProjeto PolíticoPolíticoPolíticoPolítico e e e e EconômicoEconômicoEconômicoEconômico

DESAFIOS no campo POLÍTICODESAFIOS no campo POLÍTICODESAFIOS no campo POLÍTICODESAFIOS no campo POLÍTICO DESAFIOS no Campo ECONÔMICODESAFIOS no Campo ECONÔMICODESAFIOS no Campo ECONÔMICODESAFIOS no Campo ECONÔMICO




