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Apresentar brevemente à organização com alguns dados como 
quantidade de associados, proporção de jóvenes, proporção de mulheres, 
territórios que abarca, produções e serviços que realiza.

A Cooperativa Agroecologica Nacional Terra e Vida (Coonaterra), responsável 
pela produção de sementes Bionatur, possui 106 agricultores (as) familiares 
associados (as), aproximadamente 90 homens e 16 mulheres, 5% jovens. A 
produção de sementes é familiar, mas geralmente o lote e a associação está 
no nome do homem
As famílias produtoras de sementes entregam sementes para a cooperativa, 
duas vezes no ano (safra de verão e safra tde inverno). Em 2019, foram pro-
duzidas e beneficiadas 1000 kg de sementes com valor estimado em 1 milhão 
de reais. A produção de sementes Agroecológicas está inserida na atividade 
produtiva do lote como um todo, a família extrai a semente para comer-
cializar na cooperativa e utiliza as polpas ou parte dos produtos 
para sua alimentação e/ou para alimentação dos animais. 
Exemplo a produção de tomate é extraído a semente e 
realizado extrato de tomate ou molho de tomate para 
consumo familiar ou comercialização.
A cooperativa trabalha com a produção de semen-
tes de 20 espécies de hortaliças, além de grãos, 
forrageiras e adubação verde, com certificação 
orgânica.
As famílias estão localizadas em 16 municípios 
do estado de Rio Grande do Sul. 

¿Quem da organização comercializa  
(jóvens, mulheres, homens)?

A gestão da cooperativa têm atualmente (6) 
Mulheres e (8) Homens ao total, 14 funcionários 
(as) divididos em oito setores (Comercial, Equipe 
Técnica, Unidade de Beneficiamento de Sementes - UBS, 
Administrativo, Coordenação, Expedição, Empacotamento e 
Projetos). O setor comercial da cooperativa é formado por duas 
jovens mulheres.   

¿Que tipo de consumidores são esses?
A cooperativa vende sementes e insumos para agricultores familiares agroe-
cológicos dentro e fora da cooperativa.

¿Conformaram-se equipes dedicados exclusivamente à comercialização 
com a pandemia?

Com a pandemia foi acrescentado ao setor comercial, já existente, mais uma 
pessoa. 



¿Qué ferramentas e ações (no sentido amplo) utilizam para a venda? 
A Cooperativa comercializa no dia a dia, através dos Apps (Whatsapp, Site, 
Telefone e E-mail). 
Nossos materiais de divulgação são expostos através dos Apps (Facebook, 
Instagram). 
Há uma equipe de monitoramento e planejamento que ajuda a definir as estra-
tégias junto ao setor comercial e a coordenação da cooperativa. As ações que 
tem dado certo são as vendas diretas aos consumidores e as vendas 
através dos programas institucionais (estatais/governamentais). 
Web site: https://www.bionatursementes.bio.br/
Facebook: Bionatur Sementes Agroecológica
Instagram: @bionatur_sementes 
As vendas online são fundamentais devido a nossa 
localização e distanciamento dos grandes centros 
de abastecimento de sementes.

¿Cómo se definem os preços?
Os preços das sementes pagos às famílias são debati-
dos e definidos por reuniões da coordenação dos gru-
pos de produção, considerando a dificuldade em produzir 
determinada semente e os preços de mercado.

¿Cómo se retribui (paga) pelo trabalho de comercialização?
A cooperativa paga ao setor comercial como aos demais setores, salário de 
acordo com a formação e atividade desenvolvida.

¿Cómo impactou a pandemia na comercialização e nas formas 
de consumo? ¿Surgiram ou potencializaram-se novas formas de 
comercialização, como a venda por redes ou internet? 

Com a pandemia houve um aumento na procura por sementes orgâni-
cas nos canais online de comercialização. As vendas já existiam, foram 
potencializadas.



Anteriormente fazíamos venda direta nas feiras, seminários e encontros. 
Com a pandemia nossas ações focaram na comercialização direta nas ferra-
mentas Digitais.

Essas novas formas de comercialização ¿Você pensa que vão aumentar, se 
manter ou reduzir com o passar do tempo?

A medida adotada pela Cooperativa foi a intensificação da venda 
nas redes sociais. Acredita-se que com o passar do tempo, ape-
sar de já produzirmos a 23 anos, a procura pela semente orgâ-
nica só tem tendência a crescer, pois cada vez mais as pessoas 
estão começando a perceber os impactos ambientais que este 
modelo tecnológico de cultivo está gerando nos nossos 
biomas Brasileiros. Por isso é que estamos a cada dia 
fortalecendo o nosso sistemas de cultivos Orgânicos que 
gera Vida. A Intensificação da comercialização nas redes 
sócias nos possibilitou divulgar como produzimos as se-
mentes e de que outras maneiras é possível construir 
agricultura sustentável.

Que desafíos afrontam como organização de 
agricultores?

Falta de recursos e incentivos públicos específicos para 
pesquisa na área da agroecologia e para o fomento da 
produção agroecologica. Consequentemente, um redu-
zido capital de giro para alavancar atividades de logística 
e comercialização, que se vincula com um limitado aces-
so a máquinas e equipamentos por serem insuficientes 
para a alta demanda dos agricultores familiares, assim 
como uma limitada capacidade de contratar técnicos 
que possam acompanhar as atividades de extensão das 
famílias agricultoras. Estes obstaculos têm limitado mui-
to a expansão da cooperativa. A mesma tem procurado 
se adequar da forma que consegue através de peque-
nas vendas ou de esforços voluntários dos cooperados.

Vocês têm como organização algum apoio 
institucional? 

A Cooperativa tem parcerias com outras associações, coo-
perativas e instituições públicas como o Centro de Educação 
Popular e Pesquisa em Agroecologica (CEPPA), a Associação 
dos Produtores Ecológicos (APECOL), a Associação dos 
Produtores de Base Ecologica de Piratini (APROBECO), os 
Grupos de Feirantes de Candiota e Pinheiro Machado, 
a Cooperativa Central dos Assentamentos da Reforma 
Agrária (COCEARGS), a Emater e a Embrapa.



Como se pode apoiar desde a política pública as 
experiências de comercialização? Qual linha de 
apoio deveria ser priorizada e como se destinaria 
esse recurso? Na Produção; Infraestrutura 
de armazenamento; Logística; Software de 
comercialização; Difusão; Recursos Humanos; 
Capacitações; Normativas; Outro.  

Os órgão públicos poderiam realizar programas de pro-
dução orgânica nas cidades em áreas urbanas e em 
áreas rurais e fortalecer a compra de sementes para dis-
tribuição em programas públicos. 
Outro incentivo público é através de contratação de pes-
soal especializado de acompanhamento, pois a produ-
ção de hortaliças necessita técnicos específicos, pois é 
uma linha produtiva de alto risco;
Incentivo em infraestrutura para as famílias produtoras 
de sementes, kits de irrigação, implementos de peque-
nos portes.

Que desafios de comercialização há para o conjunto 
de organizações da AF? Tua organização participa de 
ações associativas?

São muitos os desafios de comercialização. Saber fazer 
a relação consumidor x produtor, especialmente com 
agricultores agroecológicos, não é só comercializar se-
mentes agroecológicas, senão tem que se ensinhar as 
formas de fazer agroecologia. Ademais, o fortaleciemen-
to de diversas formas de comercialização e a oferta de 
produtos orgânicos. Finalmente, conseguir enquadrar 
os produtos às normas exigidas para comercializar, que 
muitas vezes desconhecem os conhecimentos e as prá-
ticas camponesas; 

Estamos num ámbito regional, compartilhando 
experiências com outras organizações do continente. 
¿Você imaginam um mercado regional de produtos da 
agricultura familiar, onde se intercambiem produtos 
das agriculturas familiares, camponesas e indígenas do 
continente? 

A comercialização regional de produtos da agricultura 
familiar é um sonho de todas as famílias produtoras, in-
tercambiar tanto nas ações, quanto na venda.


