
PROGRAMA 2028 – DEFESA AGROPECUÁRIA 

OBJETIVO GERAL 

Promover a sanidade da produção agropecuária, a qualidade e inocuidade de seus insumos e produtos. (Olhar as diretrizes estratégicas) 

PÚBLICO ALVO 

Consumidores, integrantes da cadeia produtiva agropecuária, exportadores e importadores. 

8606 - Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico 

OBJETIVO: Induzir a adoção de processos e práticas apropriados para a produção orgânica e de base agroecológica, para ampliar a oferta de produtos 
orgânicos em conformidade com o regulamento brasileiro 
 

DESCRITOR DO PROBLEMA 

Não conformidade de produtos, insumos e processos e comprometimento da qualidade de produtos e insumos agropecuários. 

PROBLEMA 

Ameaças de ingresso e disseminação de pragas e doenças, à idoneidade de insumos, à inocuidade e qualidade de produtos agropecuários, à saúde pública e 

ao meio ambiente. 

CAUSAS 
 

Número insuficiente de servidores para o cumprimento das responsabilidades regimentais 
Deficiência de infraestrutura e tecnologia apropriada para ações de fiscalização e serviços laboratoriais 
Excesso de disfunção da burocracia, prejudicando a eficiência e eficácia das ações do MAPA 
Regulamentos desatualizados ou incompatíveis 
Baixo investimento em capacitação dos servidores do MAPA 
Lentidão??? no atendimento das demandas (o atendimento está prejudicado pelos primeiros problemas apontados) Atendimento de demandas 
prejudicado pela sobrecarga de serviço 
Fragilidade??? na vigilância agropecuária Dificuldade de agir na vigilância agropecuária, considerando a dimensão continental do Brasil 



Trânsito irregular de insumos e produtos animais e vegetais 
Dificuldade??? de diagnóstico de enfermidade 
Dificuldade de desenvolvimento e adoção de boas práticas de manejo na produção agropecuária na biossegurança 
Baixa adoção de boas práticas produtivas pela cadeia agropecuária (mesmo sentido da anterior) 
Insuficiência de pesquisa e inovação direcionada às diferentes demandas do setor agropecuário 
Aumento do fluxo internacional de cargas e pessoas  
Carência de estrutura e serviços laboratoriais  
Carência de assistência técnica e qualificação dos agentes 
Falsificação e fraudes de processos, serviços, insumos e produtos 
 
CONSEQUÊNCIAS 
Perdas diretas e indiretas com incremento no custo da produção 
Aumento de perdas e custo de produção (mesmo assunto anterior) 
Dificuldade ou restrição de acesso e retorno dos produtos agropecuários ao mercado internacional  
Restrição ao acesso dos mercados para produtos brasileiros (mesmo assunto anterior) 
Ingresso de produtos estrangeiros irregulares, promovendo competição desleal com os nacionais 
Baixa produtividade agropecuária 
Aumento dos gastos públicos 
Redução dos postos de trabalho e êxodo rural 
Insegurança alimentar 
Danos à saúde animal e sanidade vegetal 
Danos ao meio ambiente 
Danos à saúde pública 
Dano econômico ao consumidor ou ao produtor 
 
 

CAUSAS CRÍTICAS RECURSOS AÇÕES PPA 
PLANOS 

OPERATIVOS 
PRODUTOS 

RESULTADOS 
INTERMEDIÁRIOS 

RESULTADO FINAL IMPACTOS 



Deficiência de 
infraestrutura e 

tecnologia 
apropriada para 

ações de 
fiscalização e 

serviços 
laboratoriais 

Ação 
Orçamentária 

8606 - Apoio ao 
Desenvolvimento e 

Controle da 
Agricultura Orgânica 

- Pró-Orgânico 

PRÓ-
ORGÂNICO 

SigOrg 
implementado 

Cadastro Nacional 
de Produtores 

Orgânicos 

Melhoria na sanidade 
animal e vegetal e na 

idoneidade e 
inocuidade e qualidade 

de produtos 
agropecuários. 

Aprimoramento das 
ações de fiscalização 

e controle 

Regulamentos 
desatualizados 

ou incompatíveis 

Regulamento 
publicado 

Atualização de 
normativas perante 
a modernização de 

processos e 
práticas, ou perante 

a necessidade de 
aprimorar a 

fiscalização e 
controle. 

Ampliação de 
produtos conformes 
disponíveis e eficácia 

no controle da 
qualidade orgânica. 

Baixo 
investimento em 
capacitação dos 

servidores do 
MAPA 

Servidor 
capacitado 

Capacitação sobre a 
legislação, sobre o 

processo de 
auditoria, sobre o 

processo de 
fiscalização e coleta 

de amostras e 
outras habilidades 

necessárias. 
Participação em 

congressos, cursos e 
treinamentos. 

Eficiência na atuação 
fiscal. 



Dificuldade de 
desenvolvimento 
e adoção de boas 

práticas de 
manejo na 
produção 

agropecuária na 
biossegurança 

Boas práticas 
desenvolvidas e 

adotadas 

Manuais de boas 
práticas publicados. 

Capacitação de 
técnicos e 

produtores. Difusão 
dos manuais.  

Melhoria na 
conformidade dos 

produtos orgânicos. 

Insuficiência de 
pesquisa e 
inovação 

direcionada às 
diferentes 

demandas do 
setor 

agropecuário 

Núcleo de 
Estudo em 

Agroecologia e 
Produção 
Orgânica 

implantado 

Desenvolvimento de 
pesquisas 

direcionadas para a 
produção orgânica, 

associadas a 
transversalidade do 
conhecimento nas 

instituições de 
ensino. 

Desenvolvimento de 
tecnologias e 

inovações 
apropriadas para a 
produção orgânica. 

Egressos das 
instituições de ensino 

com condições de 
atender às demandas 
da rede de produção 
orgânica. Capacitação 

de agentes de 
extensão rural e 

produtores. 

Carência de 
assistência 
técnica e 

qualificação dos 
agentes 



Falsificação e 
fraudes de 
processos, 

serviços, insumos 
e produtos 

Unidades de 
produção 
orgânica 

controladas 

Auditorias nos 
Organismos de 

Avaliação da 
Conformidade 
Orgânica - OAC 

realizadas. 
Fiscalização da 

produção e 
comercialização de 
produtos orgânicos. 
Credenciamento de 

novos OAC.  
Controle social 

implementado por 
meio das Comissões 

de Produção 
Orgânica. 

Regularização de 
produtores para 

entrada no Sistema 
de Informação 
Gerencial da 

Produção Orgânica. 
Campanha de 

utilidade pública 
para esclarecer 

sobre as normas, 
identificação e 

características do 
produto orgânico. 

Ampliação do número 
de produtores 

orgânicos 
regularizados. 
Aumento da 

credibilidade do 
sistema de 

fiscalização e controle 
da produção 

orgânica. Aumento da 
disponibilidade de 
produto orgânico 

conforme. Coibição 
de fraudes. 

Consumidores bem 
informados sobre a 

identificação e 
qualidade orgânica 

dos produtos. 

 



 
 
 


