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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Janaína Balk Brandão 

1.2 CPF / Passaporte 
810698630-68 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES/PRINT - Edital nº 41/2017 
Processo - 88887.569424/2020-00 

1.5 Projeto 
Informação e Tecnologia 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Lia Rejane Silveira Reiniger 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
42002010009P6 - Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, Grupo Interdisciplinar de Pesquisas 
Agroalimentares Georreferenciadas 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho ( X) Bolsa  Professor Visitante Júnior 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

Universidade de Oviedo, Departamento de Sociologia na 
Faculdade de Economia e Empresa, Grupo de Pesquisa em 
Sociologia da Alimentação. 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

15/12/2021 

2.3.2 Término 

31/03/2022 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento € 950,00 

3.2 Auxílio-instalação € 2.100,00 

3.3 Seguro-saúde € 360,00 

3.4 Adicional-localidade -- 

3.5 Mensalidade € 8.400,00 

3.6 Auxílio-diário -- 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
4.1.1 Objetivo Geral 
O objetivo geral deste estágio de professor visitante foi obter os dados para compor um projeto que pretende 
analisar comparativamente quais são os mecanismos de governança existentes nas Cadeias Curtas de Abastecimento 
dos Sistemas Agroalimentares na região central do estado do Rio Grande do Sul/Brasil e na região do Principado das 
Astúrias/Espanha, elencando as condições que proporcionam os diferentes arranjos conforme os canais de 
distribuição em que estão inseridos e identificando os fluxos de informação e de produtos. 
 
4.1.2 Objetivos Específicos  
I) Mapear os diferentes canais de distribuição identificando as particularidades dos sistemas agroalimentares; 
II) Identificar os mecanismos de governança utilizados nos mercados que pertencem as cadeias curtas de 
abastecimento alimentar; 
III) Verificar os fluxos e meios de informação empregados pelos diferentes elos das cadeias considerando os 
canais em que estão inseridos; 
 
4.2 Atividades Realizadas:  

• Composição de uma banca de mestrado internacional, conforme Figura 1; 

• Elaboração do artigo que foi aprovado no XIV Congresso Espanhol de Sociologia, conforme aceite na 
Figura 2; 

• Elaboração de um artigo já submetido no 60º Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural (SOBER), conforme Figura 3; 

• Curso Ministrado na Universidade de Oviedo para professores do Grupo de Sociologia da Alimentação, 
Figura 4;  

• Palestra Curso de Mestrado em “HISTORIA Y ANÁLISIS SOCIOCULTURAL”, conforme Figura 5; 

• Curso de Introdução a Metodogia Qualitativa (11/03 e 12/03) conforme Figura 6; 

• Acompanhamento de todas as aulas ministradas pela orientadora no curso de Mestrado Universitário 
em História e Anáklise Sociocultural, na disciplina de MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA Y ANÁLISIS 
SOCIOCULTURAL, Figura 7; 

• Visitas a 5 campus da Universidade de Oviedo, conforme ilustra a Figura 8 por ocasião da visita ao 
Campus el Milán, com a professora Cecília Díaz-Méndez e suas orientadas de doutorado; 

• Participação na Cerimônia de Colação de Grau da Universidade de Oviedo/Espanha Campus Gijón, 
conforme Figura 9; 

• Visita feira de produtores para coleta de dados (Mercado Artesano e Ecológico) conforme Figura 10; 

• Visitas a diversos pontos de venda de produtos incluídos nas Cadeias Curtas para coleta de dados 
(pequenos varejos), conforme Figura 11; 

• Reunião Federação Espanhola de Sociologia e Sociedade Brasileira de Sociologia para o 
estabelecimento de convênios futuros, conforme Figura 12; 

• Reuniões semanais de orientação; 

• Reunião Prof. Jorge Coque Martinez e Profª. Pilar Lourdes Gonzales (Escola Politécnica de Engenharia, 
área de comercialização e mercados). 

• Duas reuniões com a Profª Núria Hernández Nanclares (Depto de Economia Aplicada); 

• Reunião com a Profª María Amparo Novo Vázquez (Depto de Sociologia); 

• Três reuniões para organização da equipe e proposta de um projeto em parceria internacional 
(Universidade de Oviedo/Espanha, Universidade Nacional de Educação à Distância em Madri/Espanha 
e Universidade Federal de Santa Maria) submetido Chamada CNPq 026/2021 – Bolsas no Exterior, 
intitulado “HÁBITOS ALIMENTARES EM DIFERENTES CONTEXTOS IBEROAMERICANOS: UM ESTUDO 
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COMPARATIVO ENTRE BRASIL E ESPANHA” 

• Contribuição ativa na elaboração de um projeto com parceria internacional (Universidade de 
Oviedo/Espanha, Universidade Nacional de Educação à Distância em Madri/Espanha e Universidade 
Federal de Santa Maria) submetido Chamada CNPq 026/2021 – Bolsas no Exterior, intitulado 
“HÁBITOS ALIMENTARES EM DIFERENTES CONTEXTOS IBEROAMERICANOS: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE BRASIL E ESPANHA”; 

• Elaboração do presente relatório; 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 
• Início da colaboração entre a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) e 

Federação de Sociologia da Espanha, por meio do convite para palestra no 60º Congresso da SOBER no painel 
de Sistemas Agroalimentares que será realizado em Nata//RN/Brasil, em agosto de 2022. 

• Submissão de uma proposta Chamada CNPq 026/2021 – Bolsas no Exterior elaborada de forma conjunta 
entre a Universidade Federal de Santa Maria/Brasil e a Universidade de Oviedo/Espanha. 

• Realização de uma palestra e um Curso ministrado na Universidade de Oviedo; 
• Dois artigos científicos completos submetidos nos principais eventos nacionais, sendo um no Brasil e outro na 

Espanha. 
 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 19 de abril de 2022.
  
 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
 
   

 
Figura 1 – Ata banca com presença de colaboradora estrangeira. 
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Figura 2 – Aceite de artigo Congresso FES 

 

 
Figura 3- Comprovantes submissão de artigo no 60º Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
(SOBER), com participação de colaborador internacional. 
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Figura 4 – Curso Ministrado 
 

 

 
Figura 5 – Palestra ministrada 
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Figura 6 – Curso de Metodologia Qualitativa 
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Figura 7 – Aulas Mestrado  
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Figura 8 – Visita Campus el Milán. 

 
Figura 9 - Cerimônia de Graduação da Univseridade de Oviedo/Espanha Campus Gijón. 
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Figura 10 – Mercado Artesano e Ecológico 
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Figura 11 – Visitas coleta de dados pequenos varejos, lojas especializadas 

 

 
Figura 12 - Reunião Federação Espanhola de Sociologia e Sociedade Brasileira de Sociologia 
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APÊNDICE TÉCNICO 
Resultados projeto de pesquisa 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Esta pesquisa tem prevista a comparação de duas regiões de estudo, quais sejam: Principado de Asturias, Espanha e 
região central do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados apresentados na sequência dizem respeito a fase da pesquisa 
referente aos resultados obtidos por meio do estágio de Pesquisador Visitante no Exterior, referente a realização de Pós 
Doutorado no período de dezembro de 2021 até março de 2022, na Universidade de Oviedo, Departamento de 
Sociologia, junto ao Grupo de Pesquisa em Sociologia da Alimentação, no Principado de Astúrias, Espanha. 
 As informações obtidas correspondem a uma triangulação dados, quais sejam: dados secundários obtidos em sítios 
eletrônicos oficiais (órgãos públicos, privados ou mistos); dados primários, obtidos por meio de observações realizadas 
em visitas nos locais de feira e pontos de venda (varejos de todos os portes) e; análise de documentos (folders, cartazes, 
notícias em jornais).  

Para a organização e apresentação dos resultados, buscou-se estruturar conforme as três metas previstas na 
metodologia, com seus indicadores, respectivas variáveis de análise e instrumentos. Desta forma, os dados estão 
divididos em três subseções. 

 

5.1 Levantamento geral dos elos inseridos nas CCAA  

Primeiramente, cabe informar que os dados apresentados e discutidos na sequência estão inseridos num 
contexto em que existe uma Comissão Delegada para o Desafio Demográfico da Espanha, que busca a simplificação de 
procedimentos administrativos para facilitar o empreendedorismo e a atividade econômica em áreas afetadas pelo 
despovoamento, uma das demandas tradicionais do setor da sociedade economia. Assim, concretizou-se em 2020, por 
exemplo, a dotação econômica substantiva para a criação de empregos verdes do Ministério da Transição Ecológica e 
do Desafio Demográfico. A isto há que juntar a tendência atual de regresso ao meio rural (o regresso à vida nas aldeias 
que está a tornar-se moda, o que significará o desenvolvimento de iniciativas estreitamente ligadas ao território e 
estimulará a criação de empresas sob a égide da economia social (Gonzáles et a, 2021). 
 Para facilitar a interpretação e análise dos dados obtidos considera-se pertinente ressaltar a definição de Lambert, 
Cooper e Pagh (1998). Os autores afirmam que existem três dimensões de análise de uma cadeia de suprimentos, quais 
sejam: uma estrutura horizontal, definida pelo número de níveis, uma estrutura vertical, caracterizando o número de 
empresas em cada nível e, por fim, a empresa foco. De particular interesse neste estudo, têm-se noções de estrutura 
horizontal e vertical, ambas compostas por elos ou agentes. A estrutura horizontal define a tipologia de canais (dada 
pelo número de intermediários desde o agricultor até o consumidor final), já a estrutura vertical, indica o número de 
elos dentro do mesmo nível da estrutura horizontal.  
 
 
5.1.1 Número de canais 
 

Conforme as informações contidas no sítio eletrônico do Conselho da Produção Agrária Ecológica do Principado 

de Asturias (COPAE), existem pelo menos 4 elos perfeitamente visualizados na Figura 1. 

Figura 1 - Mapeamento dos elos  
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Fonte: COPAE (2022)  

 Para além dos elos que são mencionados pelo COPAE (2022) e aparecem na Figura 1, julga-se necessário incluir o elo 

‘consumidor final’ como elo essencial para o fechamento da cadeia. Quanto ao item ‘turismo’ não consta nenhuma 

informação no sítio eletrônico do Conselho, tampouco empresas cadastradas.  

Considerando a classificação utilizada pelo COPAE (2022) o número de elos em cada categoria e as principais 

atividades desenvolvidas em cada elo são apresentadas no Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Número de elos e respectivas atividades 

Elo Número Atividades 

Produtores 1800 Aquicultura (ostras); 
Algas; 
Plantas aromáticas e medicinais; 
Pousio e adubo verde; 
Cereais; 
Produtos florestais; 
Frutas; 
Frutos secos; 
Hortaliças; 
Legumes; 
Pasto comunitário; 
Forragem; 
Espécies silvestres; 
Sementes e viveiros; 
Sem cultivo; 
Outros. 

Processadores 
(agroindústrias)  
 

230 Armazenamento; 
Distribuição e comercialização; 
Exportação; 
Importação; 
Preparação (abate); 
Preparação (envase e etiquetagem); 
Preparação (elaboração); 
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Comércio varejista 
minorista 

141 Açougues; Padarias; Fruteiras; 
Lojas de produtos a granel. 

Restaurantes 5 Comida pronta. 

Fonte: elaborada pela pesquisadora a partir das informações do sítio eletrônico da COPAE. 
 
5.1.2 Tipologia dos canais 
 
 A classificação teórica utilizada por este estudo divide os canais considerando o número de elos intermediários por 
meio do qual o produto passa desde o produtor até chegar ao consumidor final (KOTLER, 2016). O Quadro 1  esquematiza 
os dados encontrados dispersamente no sítio eletrônico do COPAE, o dados que constam no documento que apresenta 
o Diagnóstico da economia social no Principado de Asturias (GONZÁLEZ; MARTÍNEZ; PÉREZ, 2021) e agrega ainda as 
informações do Mercado Ecológico e Artesanal de Gijón, incluindo as observações realizadas durante as visitas no 
mesmo. 

Quadro 1. Níveis dos canais de comercialização 

Tipo de canal Definição  Exemplos/Casos verificados 

Canal de nível 
zero  

Produtor que vende 
diretamente ao 
consumidor final 

Feiras livres:  sim 
Entrega em residências: sim 
Cooperativa de consumidores: – 
Lojas próprias de cooperativas ou 
associações de produtores: – 

Canal de um 
nível  

 Canal que possui no 
mínimo um 
intermediário 
(varejista) na 
comercialização dos 
produtos agrícolas 

Supermercados: sim 
Lojas Especializadas: sim 
Fruteiras: sim 
Açougues: sim 

Canal de dois 
níveis   

Canal que possui no 
mínimo dois 
intermediários 
(atacadistas e 
varejistas) na 
comercialização dos 
produtos agrícolas 

Centrais de distribuição: sim 
Atacados: – 
Restaurantes: sim 
Cozinhas industriais: – 

Canal de três 
níveis   

Canal que possui no 
mínimo três 
intermediários 
(processadora de 
alimentos, atacadista 
e varejista) na 
comercialização dos 
produtos agrícolas 

Agroindústrias em geral: sim 
Cooperativas agropecuárias: sim 

Canal de 
quatro níveis  

Canal que possui 
pelo menos quatro 
intermediários  

Trading de exportação: sim  
Centrais de abastecimento: – 
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Fonte: Dados da pesquisa, com base na classificação de Kotler (2006, 1998).  
  

Para analisar a representatividade desses canais, foram consultadas, analisadas e agrupadas as 141 empresas 
que constam no item ‘Diretório->Registo de Operadores de Produção Ecológica das Astúrias -> Guia do operador, 
atividades e produtos certificados’. Para ampliar a base de dados e por consequência, a posterior análise da Tipologia 
de Canais existente, foi realizada também a consulta o site do Mercado Ecológico e Artesanal de Gijón1 no item ‘Sócios-
>Ecológico e Ecológico/Tradicional'. Essa consulta foi necessária considerando que no site do COPAE não consta nenhum 
canal de nível zero. O esquema apresentado na Figura 2 resume os dados encontrados. 

 
Figura 2 - Representatividade dos canais de comercialização 

 
 
Fonte: elaborada pela autora com base em COPAE (2022); Mercado Artesano e Ecológico (2022). 

 
O número de agricultores em cada canal não é disponibilizado pelo COPAE (2022). Entretanto, os membros da 

Feira Artesanal e Ecológica são descritos, possuindo uma foto de cada produtor, com seus produtos, mostrando um total 
de 24 agricultores. 

Quanto à representatividade, foram encontrados pelo menos dois tipos de canais de nível zero, três tipos de 
canais no nível um, dois tipos de canais no nível 2, três tipos de canais no nível três e um canal de nível quatro. Em 
termos de agentes em cada canal, fica evidente a importância quanto ao número de agroindústrias privadas (Canal de 
três níveis), seguido dos supermercados (Canal de dois níveis).  

O canal ‘Cooperativa’ apresentou uma participação tímida, com apenas 6 organizações que estavam 
relacionadas ao processamento, enquanto as agroindústrias privadas mostraram uma participação de 224 empresas. No 
cenário geral das empresas consideradas de economia social no Principado de Astúrias, quando comparamos o número 
de organizações em 2003 vs. 2020, o setor primário apresenta um decréscimo leve (de 17,6% para 15,4%), o setor de 
serviços cresce de 50,3% para 63% e há com um claro retrocesso do setor industrial, que passa de 23,4% para 13,5% em 
2020 (GONZÁLEZ; MARTÍNEZ; PÉREZ, 2021). Isso pode ser um indicativo de que as organizações jurídicas de economia 

 
1 Apenas esta feira foi incluída na pesquisa considerando a estabilidade com que ocorre e também a organização institucional que 

possui.  
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social ligadas aos agricultores estão sofrendo um recuo. Não foram encontrados dados sobre as organizações de 
consumidores. 

 
5.1.3 Tipologia dos mercados  
 
 A partir dos dados apresentados quanto aos canais de comercialização utilizados pelos 1800 produtores classificados 
como ecológicos (item 5.1.1) é possível ter um panorama dos mercados agroalimentares predominantes na área de 
estudo.  Para fins de enquadramento da realidade empírica dentro de um quadro conceitual utiliza-se a tipologia dos 
mercados proposta por Schneider (2016), descritas sucintamente no Quadro 2. 
 

Quadro 2. Tipos de mercados, agricultores, alcance espacial e canais de comercialização 

Tipo de Mercado  Tipo de Agricultor  Locus e/ou 
alcance 
espacial  

Canais de 
comercialização 

Mercados de 
proximidade 

Camponês; 
Produtor de 
excedentes 

Spot; Venda 
direta; 
Somente 
local 

- No domicílio/casa 
- Beira estrada 
- Entrega direta  
- Feira local  
- Grupos consumo  

Mercados locais e 
territoriais 

Agricultor 
familiar; Produtor 
simples de 
mercadorias 

Spot; Local, 
regional e 
territorial  

-Feira regional e/ou 
nacional, eventos;  
- Redes de venda;  
- Loja especializada; 
- Restaurantes; 
- Associação vendas;  
- Sacolão 

Mercados 
convencionais  

Produtor de 
mercadorias 

Sem lugar 
definido; 
Placeless/  
Unbond  

- Atravessadores; 
- Cooperativa;  
- Agroindústria;  
- Empresa privada;  
- Internet;  
- Supermercados 

Mercados 
públicos e 
institucionais 

Todos os tipos de 
fornecedores 

Multiespacial - Alimentação escolar; 
 - Órgãos 
internacionais;  
- ONGs;  
- Órgãos 
governamentais. 

Fonte: Adaptado de Schneider (2016). 
 

 
As vendas nos canais de comercialização dentro da tipologia de Mercados de Proximidade existem em diferentes 

cidades de Astúrias (especialmente nos seguintes canais:  domicílio/casa; Entrega direta; Grupos consumo). 
Infelizmente, não dispõe de dados sistematizados sobre as entregas em domicílio, embora tenhamos comprovado que 
existe esta opção de venda no Mercado Ecológico e Artesano de Gijón (FIGURA 1). 
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 Figura 1 - Placa com telefone para entregas em domicílio 

 

 
Quanto aos grupos de consumo, obteve-se dados interessantes num sítio eletrônico que se propõe a fazer uma 

comunicação audiovisual responsável, denominado “La Huerta de la Esquina”. Esta iniciativa começou como um 
documentário sobre hortas urbanas, e transformou-se numa produtora audiovisual/revista digital/associação sem fins 
lucrativos, dedicada a divulgar hábitos de vida saudáveis e respeito ao meio ambiente, oferecendo: 1) Serviços de 
comunicação audiovisual para empresas e grupos que trabalham para o bem da nossa saúde e do planeta; 2) Publicações 
sobre cursos e terapias naturais com notícias e entrevistas com os responsáveis; 3) Aulas, cursos e workshops. A Tabela 
1 apresenta os Grupos de Consumo disponíveis em La Huerta de la Esquina (2022). 

 
Tabela 1- Grupos de Consumo em Astúrias 

 
Nome do Grupo MUNICÍPIO 

L’allegría la güerta  Siero 
Libélula huerta  Avilés 
La ponte   Villanueva de Santo Adriano 
El paxu verde  Avilés 
El cabillón – fundación edes- Tapia de Casariego 
La casa azul  Navia 

http://lallegrialaguerta.wordpress.com/
http://www.redcampesina.es/rc/?page_id=33
http://www.laponte.org/home/actividades-1/contacto
http://elpaxuverde.blogspot.com.es/
http://www.fundacionedes.org/
http://lacasaazuldeoccidente.otroccidente.org/
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Nabipi. Nava, Bimenes, Piloña 
La semiente  El Entrego 
Ramitas. Oviedo 
Picu rabicu . Gijón 
Ecocestu  Gijón 
La cestina  Gijón 
15m xixón la cultural gijonesa  Gijón 
Creando red ostara bio (La calzada) Gijón 
Gak local cambalache  Oviedo 

Fonte: Adaptado de La Huerta de la Esquina (2022). 
 
 

Nas fontes pesquisadas não foram encontradas menções quanto ao número de produtores que fornecem para 
os Grupos de Consumo. Tampouco estão disponíveis o número de componentes de cada grupo, ou sócios. Mas, 
informações interessantes quanto a organização e seleção dos fornecedores estão disponíveis, tais como os requisitos 
apresentados no Blog do Grupo de Consumo ECOCESTU, de Gijón: “ De acordo com os critérios acordados com o resto 
do Grupo a escolha de novos produtos é realizada a partir dos seguintes critérios: - Certificação ecológica; - Fortalecer 
os produtores que temos e tentar coordenar melhor as previsões futuras para que os mesmos produtos não se 
sobreponham a produtores diferentes; - Continuar a procurar alternativas nas Astúrias e esperar que surjam novos 
produtores. O critério de proximidade deve ser imposto; - Excepcionalmente trazer produtos de fora, como foi o caso 
do petróleo, mas isso não é a norma; - Aqueles produtos que não são certificados devem verificar a confiança que 
merecem, tentando contato direto com o produtor e até mesmo fazendo visitas in loco” (ECOCESTU, 2022) 

Quanto aos demais mercados, considerando o número de elos verticais (constatado em cada canal de 
comercialização, fica comprovado nos Gráficos 1 e 2 a importância do Mercado Convencional para a comercialização de 
Produtos Ecológicos, especialmente em relação às agroindústrias privadas e supermercados2.  

 
Gráfico 1 - Mercado Local e Territorial 

 

Fonte: elaborada pela autora com base em COPAE (2022); Mercado Artesano e Ecológico (2022). 

 

 
2 Deve ficar claro que não estamos tratando de volume de vendas (nem em quantidade tampouco em valor, pois esses dados não 

estão disponíveis) e sim, do número absoluto de elos verticais envolvidos. 

http://asambleanavabimenespilona.wordpress.com/2011/10/25/inauguracion-del-local-del-grupo-de-consumo-domingo-dia-30-de-octubre/
http://lasemiente.blogspot.com.es/
http://ramitasdelcampo.blogspot.com.es/p/grupo-de-consumo.html
http://www.nodo50.org/picurabicu/
http://ecocestu.blogspot.com.es/
http://lacestina.foroactivos.net/
http://blog.15mgijon.com/
http://redcampesina.es/rc/category/gak/
http://www.localcambalache.org/
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Gráfico 2 - Mercado Convencional 

 
Fonte: elaborada pela autora com base em COPAE (2022); Mercado Artesano e Ecológico (2022). 

 
A importância do canal de comercialização ‘supermercado’ entre os canais de comercialização utilizados pelos 

agricultores para a comercialização de seus produtos ecológicos, corrobora com as informações relatadas no Informe 
Anual de Indicadores de Agricultura, Pesca e Alimentação, do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA, 
2020) quando afirmam que, de todos os canais de compra de alimentos e bebidas pelos lares da Espanha, o 
supermercado é o canal preferido, representando el 47,6% das compras de todos produtos de alimentação. Entretanto, 
salientam que sua cota de mercado caiu ligeiramente em relação a 2019 (-1,5%).  

Em segundo lugar, com 15,1% do volume total de compras, conhecidos como tendas de desconto, descendo em 
relação ao exercício anterior 1,2%. As referidas tendas de desconto não apareceram entre os canais de comercialização 
utilizados pelos agricultores ecológicos. 

 As tendas tradicionais (que na classificação utilizada por Schneider foram enquadradas como ‘loja 
especializada’) tem um peso de 13,8% sobre o total das compras e ganharam 3,8% da cota em volume com relação a 
2019, revertendo a tendência decrescente dos últimos anos. Aqui tem-se um descompasso entre a representatividade 
em número de elos verticais que essas lojas especializadas representam enquanto opção de venda por parte dos 
agricultores ecológicos e a importância que as tendas tradicionais têm na aquisição de produtos para os lares espanhóis, 
evidenciando a possibilidade de ampliação desse canal como opção de vendas para os agricultores. 

Mesmo no caso de produtos diferenciados em termos de qualidade, com certificação ecológica, o Mercado 
Convencional ainda é o mais importante em termos de número de agentes. Este cenário demonstra que as CCAA 
precisam avançar na construção de Mercados de proximidade e Mercado local e territorial. No sentido de entender as 
dinâmicas que levam a este cenário, tem-se a subseção 5.2. 

 

5.2 MECANISMOS DE GOVERNANÇA 

5.2.1 Análise da governança, arranjos institucionais e organizacionais 
 
 Para análise da governança agroalimentar utilizou-se como roteiro metodológico o Pacto de Milão Sobre Política de 
Alimentação Urbana (MUFPP), estabelecido em 2015 e que em 2019 reunia 199 cidades em todo mundo, que busca 
alcançar objetivos mais abrangentes de desenvolvimento por meio de sistemas alimentares. por um conjunto de 
cidades. Este pacto entende que o lócus geográfico das cidades como ideal para a análise de como os atores locais têm 
enfrentado os desafios interligados dos sistemas alimentares. Ademais, aponta que verificar as colaborações verticais 
(em que as organizações compartilham suas responsabilidades, recursos e informações sobre desempenho para fins 
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semelhantes) entre governos nacionais e locais, em parceria com o setor privado e a sociedade civil, são de suma 
importância para responder efetivamente às demandas das populações por alimentos nutritivos e acessíveis, ações 
climáticas e igualdade social alinhadas com os objetivos da Agenda 2030. A Agenda 2030 foi estabelecida na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, quando foram adotados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Embora os indicadores tenham sido elaborados como um instrumento para monitorar o progresso das ações 
recomendadas pelo MUFPP, eles servem como instrumento para todas as cidades, profissionais de desenvolvimento, 
organizações privadas, instituições de pesquisa e OSC que trabalham com sistemas alimentares urbanos e relações 
rurais-urbanas. Assim, o Pacto de Milão consiste em uma narrativa esclarecedora que ilustra o papel das cidades na 
contribuição para a transformação dos sistemas alimentares urbanos rumo à sustentabilidade e em um Marco Geral de 
Ação articulado num conjunto de 37 ações recomendadas, organizadas em seis categorias: 1) Governança; 2) Dieta e 
nutrição sustentáveis; 3) Equidade social e econômica; 4) Produção de alimentos (incluindo ligações urbano-rurais); 5) 
Abastecimento e distribuição de alimentos; 6) Desperdício de alimentos.  

O recorte analítico/geográfico dado nesta pesquisa é nas categorias 1, 4 e 5 no município de Gijón, sede do 
Mercado Ecológico e Artesano. A seleção de algumas categorias (dentre as 6 previstas) é aceitável pois está previsto na 
‘Natureza e escopo do Marco de Acompanhamento’ que não há necessidade que uma única cidade e/ou parceiro público 
ou privado deva levantar dados sobre todos os indicadores apresentados no Marco, já que as prioridades em matéria 
de desenvolvimento orientarão a seleção, bem como, a viabilidade do levantamento de dados, tendo em vista os 
recursos disponíveis e outras limitações. 

Este recorte é pertinente porque a governança tem um papel central na análise das ações cívicas e políticas em 
torno da alimentação e do sistema agroalimentar. Embora o foco desta pesquisa seja nos elos da distribuição de 
alimentos, deve-se ter em conta que os agricultores e os consumidores são agentes indispensáveis na construção de um 
sistema agroalimentar alternativo, em que a governança tende a ser inovadora, abordando dimensões como o direito à 
alimentação, bem estar animal ou a soberania alimentar. Estes aspectos vão além da governança tradicional exercidas 
pelo Estado (centrada na segurança, inocuidade e riscos alimentares) e pelas empresas privadas (baseada na qualidade 
e nos preços) (OOSTERVEER, 2017 NOVO y LOZANO-CABEDO, 2021).   

Para tanto, os dados secundários obtidos estão baseados numa pesquisa sobre a responsabilidade realizada no 
município de  Gijón na gestão alimentar e, em particular, numa perspectiva focalizada no Pacto de Política Alimentar 
Urbana de Milão (TORRE E MARTINEZ, 2020). Essa perspectiva inclui a logística de alimentos de sua origem até sua 
chegada na população consumidora final, a legislação vigente e o volume, impacto e gestão dos resíduos orgânicos 
gerados em toda a cadeia alimentar. Para isso, os autores utilizaram utilizaram uma combinação de ferramentas: revisão 
bibliográfica e documental, observação, entrevistas diretas e participantes, entrevistas informais não estruturadas e 
entrevistas semiestruturadas em profundidade a treze informantes-chave selecionados pela lista de seus respectivos 
cargos de responsabilidade na Câmara Municipal de Gijón com diferentes áreas do Pacto de Milão. Os resultados estão 
resumidos no Quadro 3 e mostram em que fase o Pacto de Milão estaria na cidade de Gijón. 

 
Quadro 3 - Cumprimento do Pacto de Milão em Gijón nas áreas selecionadas 
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Fonte: Torre e Martinez (2020). 
 
 Nas três áreas do Pacto de Milão destacadas, a governança é a área que apresenta maior debilidade, principalmente 
nos itens: 2) relativo à promoção de participação das partes interessadas, 5) a revisão de políticas alimentares urbanas 
e, 5) o desenvolvimento de sistemas de informação multissetoriais. Isso é particularmente relevante se considerarmos 
que a governança verificada está inserida num contexto de promoção de uma economia circular, colaborativa e solidária 
da União Europeia (Comissão Europeia, 2020) e também, na Estratégia Circular 2030 do Governo de Espanha (2020).  

Sem desconsiderar a pertinência da economia solidária, o foco da discussão centra-se na economia circular e 
colaborativa.  A economia circular considera todo o circuito da cadeia de valor (uso de materiais, design de produto, 
consumo de energia, consumo e distribuição de bens e serviços, reparação e reutilização) em que instituições e governos 
estão transformando essa área em uma área estratégica de atuação. Isso é de particular interesse pois a agricultura 
sustentável e ecológica pode ter oportunidades de crescimento relevantes (GONZALES et al, 2021).  

A economia colaborativa, por sua vez, oferece a oportunidade para as pessoas trocarem seus ativos 
subutilizados por meio de novas formas de intermediação que combinam, com a ajuda das TIC, oferta e demanda de 
forma mais eficiente, pagando pelo acesso a serviços, bens e serviços e não por sua propriedade. Essas formas de troca 
são marcadas por valores da economia social, como o sentimento de pertencimento, responsabilidade coletiva e 
benefício mútuo, não exclusivamente monetário, por meio da comunidade que se constrói na relação (GONZALES et al, 
2021). Entre as modalidades que a economia colaborativa pode adotar  (ÁLVAREZ-GONZÁLES et al., 2020) e que estão 
relacionadas ao ambiente empírico pesquisado (Mercado Artesano e Ecológico de Gijón) salienta-se:   consumo 
colaborativo (alternativa que aproveita o potencial das plataformas digitais para compartilhar, trocar, comercializar ou 
alugar bens e serviços) como o caso da página eletrônica do Mercado que apresenta fotos do todos os 60 participantes, 
descrevendo endereços, produtos, contatos telefônicos e demais informações necessárias aos consumidores); 
aprendizagem colaborativa (o Mercado tem na sua página que já promoveu 347 oficinas e atividades); e, especialmente, 
a governança colaborativa (mecanismos de governança participativa que são desenvolvidos tanto nas empresas quanto 
nas cidades por meio de novas relações entre cidadãos, administrações e terceiro setor), que apresenta-se com três 
subitens em desenvolvimento e três não desenvolvidos (QUADRO 3).  
 Para superar esses desafios, Torre e Martinez (2020) enfatizam que é necessário valorizar os itens que já constam 
como ‘cumpridos em Gijón’ mas apresentam uma série de sugestões para melhorar o que já está sendo realizado ou 
iniciar a implantação nas atividades que ainda nada consta (FIGURA 3). 
 

Figura 3- Propostas para implantação do Pacto de Milão em Gijón 
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Fonte: elaborado pela autora com base em Torre e Martinez (2020). 
 

 
Mesmo que o marco não tenha sido projetado para comparar cidades e estabelecer sistemas de classificação 

global, pode ser uma ferramenta útil para que cidades e profissionais identifiquem uma narrativa comum frente à qual 
as experiências e o progresso possam ser comparados e que destaque o crescente papel das cidades em tornar os 
sistemas alimentares mais sustentáveis. Neste ponto, planeia-se comparar com os dados da pesquisa referente à 
segunda etapa da pesquisa, ou seja, comparando com as informações de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
5.2.2 Certificação, qualidade nas CCAA 
 
 Os usos e estudos sobre selos e distintivos de qualidade para produtos agroalimentares são particularmente prolíficos 
e aprofundados no contexto geográfico e científico da União Europeia (Amaya; Aguilar; Froehlich, 2019). No tocante a 
esta pesquisa, o ambiente verificado no Mercado Ecológico e Artesano é muito relevante pois engloba, num único 
espaço, as três opções de experiências relacionadas às Cadeias Curtas de Abastecimento Agroalimentar (CCAA), 
conforme Renting, Marsden e Banks (2003; 2017): 1) Vendas ‘face a face’, que incluem feiras, vendas diretas nos 
estabelecimentos rurais, vendas de casa em casa, ou ainda, novas dinâmicas que aproximam os agricultores de 
consumidores);  2) Formas que propiciam vendas baseadas em ‘proximidade espacial’, tais como grupos de produtores, 
marcas regionais, cooperativas de consumidores, eventos, mercearias locais, restaurantes, varejistas “especializados”, 
vendas para instituições, etc);  3) Formas de CCAA ‘espacialmente estendidas’, que se utilizam de selos de certificação, 
códigos de produção, efeitos de reputação para se comunicar com os consumidores.  
 Assim, o Mercado Ecológico e Artesano além de utilizar a venda “face a face’, é também uma feira regional (baseada 
na ‘proximidade espacial’ e com uso de marcas regionais), no qual os produtos possuem selos de certificação e códigos 
de produção, típico da forma ‘espacialmente estendida’ de uma CCAA. 

Para analisar o ambiente institucional e organizacional que envolve a certificação tomaremos como exemplo um 
produto típico desta região, a ‘Faba Asturiana’. A Figura 3 é uma foto de uma embalagem de 250 gramas de Faba 
Asturiana adquirida na edição de março de 2022, no Mercado Ecológico e Artesano. 

 
Figura 3 - Verso da embalagem de Faba Asturiana e seus respectivos selos 
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Fonte: autora. 
 

Na Figura 3 verificamos três certificados, da esquerda para direita: 1) ‘Indicación geográfica protegida’; 2) 
‘Alimentos del Paraíso Natural’; 3) ‘Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias. 

O primeiro selo é de responsabilidade do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol, e determina 
quais produtos agroalimentares da Espanha podem ter selo de Denominação de Origem (DOP) e Indicações Geográficas 
Protegidas (IGP). Conforme o MAPA (2019) estão registrados 102 DOPs e 90 IGPs, na Espanha. Os produtos de 
Denominação de Origem Protegida (DOP) são aqueles cuja qualidade ou características se devem ao meio geográfico 
com os seus fatores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e transformação são sempre efetuadas na área 
geográfica delimitada que lhes dá o nome (MAPA, 2019). Já os produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP) 
possuem alguma qualidade ou reputação específica ou outra característica que possa ser atribuída a uma origem 
geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração é realizada na área geográfica delimitada que lhe dá o nome 
(MAPA, 2019). Por fim, existem os produtos com Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG) que são produtos com 
características específicas que os diferenciam de outros alimentos da mesma categoria, e são produzidos a partir de 
matérias-primas tradicionais, ou possuem composição, método de produção ou transformação tradicionais (MAPA, 
2019). 

Principado de Asturias tem-se 8 registros conforme mostra a Tabela 1.   
 
Tabela 1- Produtos com DOPs e IGPs no Principado de Astúrias. 
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Fonte: MAPA (2019). https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/web-listadodops-
igpsagroalimporccaa010119_tcm30-426472.pdf 
 
 
 Conforme o MAPA (2019) os produtos que possuem este selo têm um conjunto de características peculiares e 
específicas de um alimento devido à origem das matérias-primas utilizadas e/ou aos procedimentos de fabricação. Esses 
produtos são regulamentados pela regulamentação da União Européia (UE), que garante o cumprimento de requisitos 
de qualidade adicionais aos exigidos para outros produtos convencionais. São esquemas voluntários e os produtos que 
atendem a esses requisitos são registrados em um registro da UE e protegidos por direitos de propriedade intelectual.  

Estes produtos são reconhecidos pelo símbolo da União Europeia (FIGURA 4), sendo obrigatório que conste 
também o selo da UE para produtos agroalimentares (MAPA, 2019). Todos os produtos que possuem este selo têm um 
esquema de controle oficial de acordo com o Regulamento (UE) 2017/625 sobre Controles Oficiais. É constituído pelo 
"Programa Oficial de Controle de Qualidade Diferenciada vinculada à Origem Geográfica e Especialidades Tradicionais 
Garantidas, antes de sua comercialização", e é aprovado pelo Comitê de Coordenação, referente a Mesa de Coordenação 
de Qualidade Diferenciada, identificado como Programa 3.1.3. do Plano Nacional de Controle Oficial da Cadeia Alimentar 
(2021-2025), que gera anualmente um Relatório, disponível em MAPA (2020) .  

Figura 4-Símbolo da IGP e União Europeia 

 
 
 
 

Já o selo “Alimentos del Paraíso Natural” é uma marca de garantia, de propriedade do Principado das Astúrias 
(FIGURA 5). O seu objetivo é distinguir no mercado determinados produtos agroalimentares e da pesca para consumo 
humano que, produzidos e/ou transformados no Principado das Astúrias, cumpram determinadas condições e requisitos 
que garantam aos consumidores produtos únicos e exclusivos fabricados nas Astúrias. 
 
 

Figura 5- Alimentos del Paraíso Natural 

 
Fonte: https://codilex.com/productos/legumbre-asturiana/ 
 

Apenas possuem essa classificação “Alimentos del Paraíso Natural” produtos abrangidos pela regulamentação 
europeia: Denominações de Origem Protegidas (DOP) e Indicações Geográficas Protegidas (IGP), produtos abrangidos 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/web-listadodops-igpsagroalimporccaa010119_tcm30-426472.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/web-listadodops-igpsagroalimporccaa010119_tcm30-426472.pdf
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pelos regulamentos europeus de Produção Ecológica (PE), quando os seus ingredientes caracterizantes são de origem 
asturiana ou produtos de qualidade superior diferenciada ligados ao território do Principado das Astúrias e certificados 
em conformidade com um regulamento de utilização ou especificações autorizadas pelo Ministério responsável pelo 
material agroalimentar (informações disponíveis no sítio eletrônico). 

Sem a pretensão de esgotar as formas de certificação existentes no ambiente empírico estudado, já que existem 
outras marcas de garantia (como a Verdina de Astúrias, entre outros) abordaremos o selo do Conselho de Produção 
Agrária Ecológica do Principado das Astúrias (COPAE). Os alimentos ecológicos que possuem o selo do COPAE (FIGURA 
6) são obrigados a cumprir os mesmos regulamentos alimentares europeus que outros alimentos, por isso são 
duplamente controlados (COPAE, 2021). 

O COPAE é uma entidade gestora criada pelo ‘Consejería’  responsável pela área agrícola, para lhe conferir a 
função de exercer o controle oficial da produção ecológica. O COPAE é regulamentado pela Lei 2/2019, de 1º de março, 
sobre qualidade alimentar, qualidade diferenciada e venda direta de produtos alimentícios e pela Resolução de 30 de 
abril de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Rural, Agropecuária e Pesca, pela qual aprova os estatutos do Conselho 
de Produção Agrícola Ecológica do Principado das Astúrias. 

 
Figura 6 - Conselho de Produção Agrária Ecológica do Principado das Astúrias  

 
Fonte:https://www.copaeastur.org/wp-content/uploads/2020/11/REGLAMENTO.pdf 

Dentro do organograma do COPAE o órgão diretivo é o Plenário do Conselho, no qual estão representados 
produtores, processadores, consumidores e a administração do Principado das Astúrias. Seu funcionamento é regulado 
por Regimento Interno, aprovado pelo Plenário do Conselho, disponível na íntegra no sítio eletrônico do COPAE. O 
referido regimento está dividido em 7 seções, quais sejam: Título I) O conselho de produção agrícola ecológica do 
principalidade das astúrias; Título II) Operadores ecológicos, sistema de controle e certificação; Título III) Estrutura, 
composição e funcionamento do conselho de a produção agrícola ecológica do principado das astúrias; Título IV) Regime 
econômico do conselho de produção agrícola ecológica do principado das astúrias; Título V) regime eleitoral; Título VI) 
Regime jurídico e desafio dos atos do conselho de produção agrícola ecológica do principado de asturias; Título VII) O 
regulamento interno do conselho da produção agrícola ecológica do principado das astúrias. 
 Como forma de obter um pouco de informação sobre a representatividade interinstitucional, considera-se pertinente 
demonstrar como está estruturado o conselho do COPAE assim como, sua composição (QUADRO 4). 
 

Quadro 4 - Seleção do Regimento Interno do COPAE 

https://www.copaeastur.org/wp-content/uploads/2020/11/REGLAMENTO.pdf
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Capítulo I. ESTRUTURA DO CONSELHO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ECOLÓGICA DO PRINCIPADO 
DAS ASTÚRIAS 
Artigo 17. Estrutura do Conselho 
1. A estrutura e funcionamento do Conselho devem cumprir os requisitos que as 
regulamentações exigem organismos de certificação para produtos, processos e serviços. 
2. O Conselho de Produção Agrícola Ecológica do Principado das Astúrias de governos e 
órgãos executivos. 
3. Os órgãos dirigentes do Conselho são o Plenário e a Presidência, que também exerce a 
presidência do Plenário. 
4. Os órgãos executivos do Conselho são a direção técnica, o Comitê de Certificação e o 
Comitê de Partes. 
6. A presença nas sessões plenárias é obrigatória para os membros eleitos. A falta 
injustificada a duas sessões consecutivas ou três alternadas dentro de um ano ou a perda de 
um membro de seu vínculo com o setor que o elegeu, acarretará a perda de dita condição. Os 
membros eleitos podem delegar o seu voto em caso de doença ou qualquer outra causa 
justificada em outro membro eleito ou na presidência. 
7. Em caso de destituição, renúncia ou suspensão de todos os membros eleitos do Plenário, 
nomeará um Comitê de Gestão, composto por três membros e nomeado pelo gerente geral 
responsável pelos assuntos de produção ecológica, que terá as mesmas funções do Plenário 
durante o seu compromisso. Se esta situação ocorrer, as eleições devem ser convocadas 
dentro do máximo de um mês. 
Capítulo II. COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO CONSELHO DE 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA ECOLÓGICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Artigo 18. O Plenário 
1. O Plenário é o órgão colegiado do Conselho. em plenário são representou de forma 
equilibrada os interesses econômicos e setoriais que 
participar da composição do Cadastro de Operadores Ecológicos do Principado, bem como 
como consumidores e administração. 
2. O governo do Conselho age de acordo com os princípios da democracia, igualdade, 
autonomia e participação, devendo ser garantidos, em qualquer caso, e na medida possível, a 
presença equilibrada de homens e mulheres em sua composição. 
3. Apenas os membros eleitos do Plenário têm direito a voto. 
4. A adesão ao Plenário é gratuita e não dá lugar a remuneração, salvo remunerações e 
subsídios estabelecidos anualmente por este último para os membros eleitos que assistem às 
suas sessões. 
5. Os membros do Plenário que percam a qualidade ao longo do mandato por renúncia, 
rescisão ou qualquer outra causa serão substituídos por suplentes designados, que serão 
titulares a partir desse momento e pelo resto do mandato. 
6. A presença nas sessões plenárias é obrigatória para os membros eleitos. A falta 
injustificada a duas sessões consecutivas ou três alternadas dentro de um ano ou a perda de 
um membro de seu vínculo com o setor que o elegeu, acarretará a perda de dita condição. Os 
membros eleitos podem delegar o seu voto em caso de doença ou qualquer outra causa 
justificada em outro membro eleito ou na presidência. 
7. Em caso de destituição, renúncia ou suspensão de todos os membros eleitos do Plenário, 
nomeará um Comitê de Gestão, composto por três membros e nomeado pelo gerente geral 
responsável pelos assuntos 
de produção ecológica que terá as mesmas funções do Plenário durante o seu compromisso. 
Se esta situação ocorrer, as eleições devem ser convocadas dentro do máximo de um mês. 
Artigo 19. Composição do Plenário 
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O Conselho Pleno é composto por: 
a) A presidência do conselho, eleita por maioria absoluta entre os membros eleitos. 
b) A vice-presidência do conselho, eleita por maioria absoluta de entre os membros eleito. 
c) Quatro membros (4) representando os operadores da seção de produtores do cartório do 
conselho, sendo 2 (dois) titulares de explorações agropecuárias e 2 (dois) proprietários de 
fazendas de gado. 
d) Dois membros (2) representando os operadores que certificaram a atividade dentro da 
seção de fabricantes do registro. 
e) Um membro (1) representando os comerciantes, sejam eles distribuidores, importadores, 
atacadistas ou varejistas, e que não possuam nenhuma das atividades incluídas nas seções 
anteriores. 
f) Um membro representante do Ministério responsável pelas questões agrárias, designado 
pelo seu titular e que atuará com voz, mas sem voto 
g) Um membro representante dos consumidores que atuará com voz, mas sem voto. 
h) O secretário do Conselho 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Regimento Interno do COPAE (2020) 

Embora os controles sejam feitos majoritariamente por meio da certificação, a análise do Quadro 4 permite 
constatar (por sua diversidade de atores) que uma busca de governança mais colaborativa, de caráter público/privado 
é realizada por meio da representação das categorias de agricultores, distribuidores, consumidores, empresas privadas 
e órgãos públicos.  

Não obstante toda particularidade apresentada nos itens anteriores, cabe alertar que o uso desses signos 
distintivos não é exclusividade das CCAA. As cadeias mais longas, têm se apropriado de uma diversidade de uma série 
de diferentes signos distintivos como forma de comunicar diferenciais de qualidade ao consumidor, incluindo diversos 
aspectos sócio produtivos e ambientais: orgânicos, biodinâmicos, étnicos, procedência geográfica e territorial, Fair 
Trade, conservacionistas km zero, etc. Ou seja, dentro do sistema convencional de abastecimento (estruturado em redes 
nacionais e internacionais de supermercados) as embalagens, rótulos e signos distintivos também têm apresentado um 
papel central na comunicação com os consumidores, influenciando na decisão de compra (Lozano et al., 2013).  

Mesmo que cadeias longas utilizem sistemas de certificação semelhantes ou até mesmo idênticos às cadeias 
curtas que estão inseridas em Redes Agroalimentares Alternativas, o item 5.3 procura apontar elementos que 
diferenciam o processo de troca de informação e relacionamentos dentro das CCAA. 
 
5.3 Ambiente informacional  
 
 Adota-se o pressuposto que o contexto informacional contemporâneo é caracterizado como o presente estágio da 
sociedade da informação, no qual as redes sociais na internet possuem forte papel de influência na produção, 
disseminação e consumo da informação pela sociedade (RIPOLL e MATOS, 2020). No entanto, antes de as redes sociais 
se desenvolverem, o atual cenário já começava a se moldar por meio de mudanças e transições sócio-históricas 
relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia e à reconfiguração da sociedade (RIPOLL e MATOS, 2020). Assim, a 
informação é um termo discutido em diversas áreas do conhecimento e com diversas definições, mas pode ser dividido 
em duas principais categorias: ambiental ou conteúdo semântico. A informação ambiental, segundo Floridi (2010), está 
relacionada aos dados que possuem significado, independentemente de terem sido produzidos por um informante. Já 
a informação com conteúdo semântico exige que a informação dependa da existência de um vocabulário (linguístico ou 
não). Assim, assume-se que as informações ambientais são sempre instrucionais, já as que possuem conteúdo semântico 
podem ser instrucionais ou factuais. A categoria instrucional trata de informações que repassam orientações ou 
descrições de algo, como, por exemplo, um manual de um equipamento, uma lista de afazeres, ou um código de 
programação (FLORIDI, 2010; RIPOLL e MATOS, 2020).  
 Num contexto mais amplo, tem-se a comunicação como a capacidade de gerar conexões, que, por sua vez, fazem 
processar e circular informações. No entanto, comunicação não se reduz à informação compartilhada, mas a escolha do 
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que fazer ou não circular, produzindo diferenças em relação ao “inesperado, o que não é bem-vindo, o que decepciona” 
(DIAS e GOMES, 2021; LUHMANN, 1998). 

O avanço e melhoria dos sistemas de informação vem abrangendo o campo e as cidades, tornando-se política 
prioritária a transformação digital na agricultura e nas áreas rurais (Banco Mundial, 2017; 2019). A transformação digital 
abre a possibilidade para a criação e desenvolvimento de novos modelos de negócios e estruturas organizacionais de 
acordo com os valores da economia, a formação de grupos e redes colaborativas, alianças estratégicas, participação 
democrática ou a redução do gap digital, entre outros (GONZÁLEZ et al, 2021). Embora a chamada agricultura de precisão 
(introdução de sensores, câmaras de alta definição, drones ou sistemas de geolocalização e análise em tempo real de 
grandes volumes de dados através do Big Data) seja utilizada majoritariamente por grandes fazendas as novas 
tecnologias também estão gerando processos de desintermediação na cadeia de suprimentos por meio de plataformas 
de comércio eletrônico que facilitam a relação bidirecional entre agricultores e consumidores finais ou entre 
fornecedores de insumos e os próprios agricultores (VÁZQUEZ e CHIVITE, 2018). Esses canais digitais podem ser muito 
interessantes, por exemplo, para que cooperativas agropecuárias menores tenham acesso mais fácil a um grande 
número de atores da cadeia de valor que possam demonstrar interesse por alguns de seus produtos, favorecendo a 
concorrência e a transparência (GONZÁLEZ et al, 2021). 

A transformação digital abrange atividades que envolvem tanto a conversão técnica de informações analógicas 
em formato digital, denominada ‘digitisation’ (AUTIO, 2017) quanto ‘digitalisation’ (digitalização) que é o termo usado 
para descrever os processos sociotécnicos que envolvem o uso de (diversas) tecnologias digitais que têm impacto nos 
contextos sociais e institucionais (TILSON et al., 2010). A digitalização vai além de uma única empresa ou entidade, 
conectando dados e atividades de gestão internos e externos às unidades agrícolas, os quais são aprimorados pelo 
conhecimento do contexto e da situação e desencadeados por eventos em tempo real (ROSE; CHILVERS, 2018; WOLFERT 
et al., 2014). 

Ademais, a própria Comissão Europeia estabeleceu como um de seus objetivos integrar “plenamente os 
agricultores e as zonas rurais na economia digital” a fim de alcançar um futuro mais inteligente, moderno e sustentável 
da alimentação e da agricultura (European Commission, 2017, p. 7). A isso seguiram-se o Pacto Ecológico Europeu 
(European Green Deal) que considera as tecnologias digitais “um fator essencial para a realização dos objetivos de 
sustentabilidade do Pacto Ecológico em diversos setores” (Klerkx et al 2021; European Commission, 2019, p. 7) e, em 
2020, a estratégia “da Fazenda ao Prato” (Farm to Fork strategy), a qual indica que a Política Agrícola Comum tem 
também de facilitar cada vez mais o apoio ao investimento, de forma a melhorar a resiliência e acelerar a transformação 
ecológica e digital das explorações agrícolas” (European Commission, 2020, p. 16).  

 A transformação digital é, portanto, um processo pelo qual, ao longo do tempo, as opções de uso da tecnologia 
digital, a complexidade associada – ou seja, as interações entre os vários aspectos de um sistema, tais como tecnologias 
(digitais), instituições, organizações, pessoas, e o meio ambiente – e seus respectivos impactos na sociedade, sejam 
estes positivos ou negativos, aumentam (VIAL, 2019). 

Com a Pandemia de Covid 19, o processo de ‘digitalização’ que já era uma realidade incontornável e tem trazido 
inúmeras oportunidades, foi acelerado. Alguns avanços têm sido verificados e têm apoio de organismos internacionais, 
como a organização do Fórum Global pela Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) em 2019 que começou a estruturar a Plataforma Internacional pela Alimentação e 
Agricultura Digital. Em 2020, a pandemia da Covid-19 trouxe essa discussão para o centro da agenda dos governos e 
organizações internacionais.  

Na América Latina, por exemplo, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) organizou 
o Seminário “Oportunidades para a agricultura digital na América Latina e Caribe: resposta rápida a Covid-19” e, na 
ocasião, Manuel Otero, Diretor Geral da organização, foi taxativo em afirmar que: “Estamos às vésperas de uma 
revolução agrícola digital, na qual o uso inteligente e intensivo das tecnologias de informação e comunicação deve 
promover o desenvolvimento da produtividade, com inclusão social e cuidado com o meio ambiente, em benefício dos 
pequenos produtores, mulheres e jovens.” (NIEDERLE et al, 2021). Entretanto, sabe-se que ainda existe um enorme 
“hiato digital” que faz com que a maior parte da população mundial não colha os benefícios dessas tecnologias (Banco 
Mundial, 2016). 

Neste sentido, busca-se compreender a situação atual e os desafios dos agricultores que estão inseridos no 
Mercado Artesano e Ecológico de Gijón. Assim como o Mercado Artesano e Ecológico, as feiras em geral são espaços de 
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comercialização face a face em que predominam as escalas de produção e processamento menores, a comercialização 
dos produtos ocorre em sistemas locais e as relações de confiança entre produtores e consumidores são usadas para 
legitimar a qualidade desses produtos (BRACCINI, PIOVESAN, BRANDÃO, RICHARDS, 2020). Neste caso, a opção por 
utilizar a feira deve-se ao fato de ser um local de venda direta em que a comunicação verbal predomina (DOS SANTOS 
VIANA et al, 2010), no qual pode-se fortalecer as relações de confiança e há possibilidade de despertar memória afetiva 
referente ao rural (BRACCINI, PIOVESAN, BRANDÃO, RICHARDS, 2020).  

Por meio do sítio eletrônico do COPAE, pode-se consultar a lista de agricultores inscritos no COPAE, que afirma 
promover canais de comercialização curtos, e uma forma mais próxima e recomendada de obtenção de produtos 
ecológicos é através da venda direta feita por alguns produtores, seja diretamente em sua fazenda, ou em determinados 
mercados e feiras locais. Assim, o site da COPAE destaca ‘Você pode consultar na Lista de Produtores aqueles que estão 
próximos de sua localidade para contatá-los diretamente’. 

Da mesma forma, uma consulta ao registro de ‘comércios minoristas’, ou seja, pequenos varejos inscritos no 
COPAE, pode ser feita na seção de Guia do Consumidor do sítio eletrônico (FIGURA 7). Neste cadastro pode-se encontrar 
os negócios cadastrados por localidade ou tipo de negócio e atividade. São pontos de venda recomendados, pois 
costumam vender produtos locais ou a granel, utilizando menos embalagens plásticas. O site recomenda aos 
consumidores ‘Exija da sua loja de confiança todas as informações necessárias para o consumidor.’ 

 
 
Figura 7 - Tela site COPAE para busca de Comércios Varejistas 
 

 

Fonte: https://www.copaeastur.org/es/guia-del-consumidor/ 
 

Uma lista de restaurantes com produtos ecológicos também é oferecida. A COPAE também possui um cadastro de 
Estabelecimentos de Restauração que trabalham com produtos ecológicos. Nesses restaurantes, a COPAE controla a 
procedência dos produtos e que as indicações sobre a produção orgânica que são utilizadas na carta, no cardápio, nos 
ingredientes ou no próprio estabelecimento são claras e não induzem em erro o consumidor. 

Para termos uma noção da representatividade da venda on line realizada pelos agricultores, processadores, varejistas e 
restaurantes credenciados no COPAE uma busca foi realizada no campo “Guia do Consumidor->Onde comprar alimentos 

https://www.copaeastur.org/es/guia-del-consumidor/
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ecológicos->Consultar lista de Agricultores do COPAE->Venda on line”, conforme Figura 8. O mesmo processo foi feito para 
buscar a venda on line nos demais elos.  

 
FIGURA 8- Tela site COPAE para busca de agricultores com venda on line 
 
 

 
Fonte: https://www.copaeastur.org/es/productores/#directorio 
 
A Tabela 2 resume os dados encontrados, mostrando também a representatividade dos elos em relação à venda on 

line. A título de informe, para os elos “processadores” e “restaurantes” não consta o campo para pesquisa de venda on 
line no site. 

 
Tabela 2- Venda on line conforme COPAE 
 

Elo Venda on line’ % em relação ao total  
Agricultores 3 0,16% 
Comércio Varejista 6 4,25% 

Fonte: elaborada pela autora com base nas informações disponibilizadas pelo COPAE. 
 
Percebe-se que, apesar da importância da venda on line, apenas uma ínfima parte dos agentes está disposto ou 

tem condições de propiciar uma venda on line. Entretanto, esta não foi a única forma de pedidos on line visualizada. 
Cabe mencionar que as relações estabelecidas de forma presencial na feira do Mercado Artesano e Ecológico 

propaciam, para além de troca de vendas e troca experiências,que os consumidores a partir de um contato inicial 
presencial, estabeleçam uma forma de contato que facilite os pedidos, entregas à domicílio, etc. A principal forma 
verificada in loco (na feira) foi o uso do telefone celular, seja por meio de ligações (FIGURA 1) ou através do envio de 
imagens para selecão e encomendas (FIGURA 10).  

 
 
Figura 10 - Envio de imagens por parte de uma agricultora/feirante para pequenos varejos e restaurantes  
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 A necessidade de melhorar as competências digitais nesta região de estudo já foi apontada no documento denominado 
‘Diagnóstico da Economia Social da Economia Social no Principado de Asturias’ (GONZÁLEZ et al, 2021). São sugeridas medidas 
concretas que poderiam beneficiar tanto empresas como agricultores, tais como: 1) Incorporar todas as empresas da 
economia social à banda larga; 2) Analisar o nível de competências digitais das empresas da economia social asturiana e 
propor ações de qualificação que favoreçam o empoderamento digital; 3) Elaborar um catálogo de instrumentos de formação 
para adequar as empresas e entidades do setor às futuras tendências do mercado nesta área; 4) Promover ações de formação 
em competências digitais dirigidas a empresários e trabalhadores da economia social; 5) Criar uma plataforma digital para 
todas as empresas e organizações da economia social que favoreça a comunicação e a cooperação no setor, que estimule a 
subcontratação e as relações de todo o tipo entre empresas; 6) Introduzir e promover novas tecnologias para facilitar a gestão 
interna dessas empresas (por exemplo, para promover a governança participativa, como assembleias telemáticas) 
(GONZÁLEZ et al, 2021).   
 Cabe salientar ainda existência do ‘Plano de reconstrução europeu pós COVID19’, criado em 2020, que inclui um novo 
instrumento chamado Next Generation Europe, dotado de 750.000 milhões de euros, no qual a Espanha tem receberá 
140.000 milhões do fundo para elaborar um plano nacional de um programa de reformas e investimentos seguindo as 
recomendações específicas da UE. Serão valorizados os projetos que reforcem o crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social de cada estado membro, bem como, a contribuição para a transição ecológica e digital, tal 
aporte pode favorecer as experiências estudadas (GONZÁLEZ et al, 2021). 
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