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Mercado Crioulo 

Dax Faulstich Diniz Reis1 

Como seria 

Você imagina como seria a vida aqui na Terra se os nossos sistemas de produção de alimentos fossem baseados nos 

princípios que regem o funcionamento da natureza?  

Olhando para o presente trago a seguinte reflexão: o que precisa estar acontecendo agora para que isto faça parte 

do nosso futuro? 

A vida se desenvolve espontaneamente a partir de sistemas mais simples em sucessivas interações, formando 

configurações mais complexas a cada novo ciclo. Com o nosso conhecimento sobre os diferentes biomas do planeta nós 

podemos projetar sistemas produtivos biodiversos, capazes de se tornarem resilientes em praticamente qualquer lugar do 

mundo, produzindo múltiplas vezes o valor entregue pela agricultura industrial tradicional. 

Esquecemos 

Mas porque não fazemos isto? 

Em primeiro lugar porque não dominamos mais este conhecimento. 

Esta realidade somente se torna possível quando o funcionamento da natureza, bem como as características das 

infinitas espécies que a compõem, se tornam conhecimentos universalmente acessíveis ao ponto de estarem incorporados 

à nossa cultura, o oposto do que nos vem acontecendo em função do estilo de vida moderno em que simplesmente nos 

desconectamos da natureza e essencialmente de nós mesmos. 

A minha experiência pessoal como agroflorestal me mostrou que nós somos um bicho manejador da natureza, o 

mais versátil de todos eles. 

Logística favorece larga escala 

Ocorre que não estamos tão distanciados da natureza por acaso.  

O agronegócio se estruturou de tal forma que o ambiente de negócios é muito mais propício aos sistemas produtivos 

de larga escala do que à agricultura em pequenas propriedades. Este fato em si, pode parecer algo normal e aceitável, 

porém suas consequências são devastadoras para o meio ambiente e para a sociedade. 

Olhando para o contexto socioeconômico e territorial de comunidades do entorno de onde estou situado, a parte 

mais pobre do estado de Goiás, o nordeste goiano, percebo uma região sensível do cerrado brasileiro que vem 

experimentando a expansão constante da atividade do agronegócio, bem como da mineração e do mercado imobiliário. 

O agronegócio, com a máquina governamental trabalhando em seu suporte, se expande sistematicamente sobre a 

zona rural e as reservas, provocando desmatamentos e queimadas para substituir tudo por lavoura e pasto. A aplicação 

destes pacotes tecnológicos baseados em monocultivos, transgenia e venenos, degrada o ciclo das águas, polui o ambiente 

de diversas maneiras, contribui decisivamente para a perda da biodiversidade local e para o aumento da pobreza no entorno 

das cidades. 

Mercadistas locais abastecem comunidades com produtos de fora e por enquanto não tem outro jeito  

Com a logística de produção e distribuição de alimentos e bens de consumo centralizada nas grandes cidades, 

mercadistas dependem deste sistema para abastecer suas comunidades locais e, com a maior parte da demanda de 

comunidades locais sendo atendida por fornecedores de fora de seus territórios, produzir localmente em pequenas 
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propriedades pode se tornar inviável e o resultado implacável aparece nas estatísticas do aprofundamento da pobreza e da 

fome nestas comunidades e no êxodo rural.  

Com a reduzida quantidade de valor circulando entre produtores locais, mercadistas permanecem dependendo dos 

grandes centros de distribuição para abastecer suas comunidades locais pela simples falta de capacidade de produtores 

locais para atender a demanda de forma consistente ao longo do tempo. 

Em 2020 fizemos uma pesquisa nas informações do município de Alto Paraíso de Goiás. Eu fiquei chocado ao 

concluir que 48% da população do município está nas classes “D” e “E”. Na ocasião, enfrentando grave crise de segurança 
alimentar. Isso mesmo, 3.841 pessoas, segundo dados da Secretaria de Assistência Social do Município de Alto Paraíso, 

de um total de 7.700 (IBGE), estão designadas como “Pobres” ou “Extremamente Pobres”. O berço das águas do Brasil, 
no coração do cerrado brasileiro, a Chapada dos Veadeiros. 

E como reverter essa realidade? 

Guardiões  

Você já parou para se perguntar quem estava no território antes de o agronegócio incorporá-lo?  

Nestes lugares que não são cidade, latifúndio ou unidade de conservação, ficam as comunidades tradicionais 

indígenas e quilombolas, que vivem em suas reservas, e os agricultores familiares e extrativistas que vivem na zona rural 

dos municípios. 

Eles conhecem o seu bioma, as espécies que nele vivem, como elas interagem entre si e com o meio e quais são as 

suas necessidades. A atividade dos extrativistas depende diretamente da preservação do meio ambiente, que entrega a elas 

riqueza na forma de suas sementes e frutos entre outros produtos e serviços. O desmatamento e os incêndios, causam 

grandes perdas para estas comunidades. 

Sejam índios, quilombolas ou agricultores, estas pessoas são guardiãs e guardiões de sementes crioulas e nativas. 

Uma semente é considerada crioula quando é mantida por dez anos ou mais por um guardião em ciclos sucessivos de 

cultivo. Semente nativa é aquela que é coletada diretamente no seu habitat de origem. Guardiões são pessoas que 

conhecem intimamente suas espécies, sabem como elas funcionam quando vão para o chão. 

Precisamos aumentar nossa resiliência  

Resiliência é a nossa capacidade de resistir, de superar os obstáculos apesar dos desafios.  

Este cenário descrito acima, com as cadeias da agricultura familiar, do extrativismo e dos produtos da agro-sócio-

biodiversidade se reduzindo gradualmente ao longo do tempo, faz com que tenhamos uma produção local de alimentos 

abaixo da quantidade demandada pela população, que fica completamente dependente da logística de abastecimento 

baseada nos grandes centros. 

Você se lembra da greve de caminhoneiros que aconteceu em 2018 aqui no Brasil? Foi orquestrada uma parada de 

todos os caminhoneiros do país por apenas 9 dias. Foi um transtorno! Supermercados desabastecidos, postos sem 

combustível. Agora imagina se fosse um problema real! 

Aquilo nos mostrou uma coisa: a nossa baixa resiliência. 

Se queremos ter mais resiliência e uma alimentação de melhor qualidade, e sem venenos, precisamos considerar 

importante ter mais pessoas prosperando da prática da agricultura regenerativa em sistemas produtivos mais resilientes. 

Se queremos sistemas produtivos mais resilientes em nossos territórios precisamos pensar em sistemas biodiversos, 

como agrofloresta, e vamos precisar de sementes e conhecimento.  

Portanto se torna de vital importância que continuemos tendo nossas guardiãs e guardiões de sementes cuidando de 

suas espécies nos seus locais ao longo das décadas. 

Porém, as guardiãs, os guardiões, os/as extrativistas e os/as agricultores tradicionais e familiares, precisam ter 

mecanismos de gerar renda com seus produtos. 

Mercado Comum 

São nas crises que surgem as grandes ideias! 

E assim, criamos, no início da crise sanitária, o Mercado Comum, loja virtual para servir como canal de vendas 

para os consumidores locais enviarem pedidos de compra para seus fornecedores que ficaram inacessíveis durante o 

fechamento das feiras livres devido ao protocolo sanitário.  
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Em cooperação com a Rede Pouso Alto Agroecologia, conseguimos à época implantar o Mercado Comum, com 

efetividade em Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. O serviço chegou rapidamente a outras cidades: Pirenópolis (GO), 

Casimiro de Abreu (RJ), Visconde de Mauá (RJ) e São Pedro de Alcântara (SC), sem sequer circular valor dentro da 

plataforma na ocasião, demonstrando a real demanda dos agricultores por esse meio de comercialização.  

Pretendíamos validar a demanda e para isto disponibilizamos uma ferramenta para as pessoas se organizarem para 

receber os pedidos de compra e gerenciar a sua execução até a entrega. 

Posteriormente ativamos o serviço de pagamentos e usamos a plataforma para venda de produtos da Florestinha e 

parceiros para a comunidade local. 

Usamos as lições aprendidas para encerrar o experimento em 2021 e dar início em 2022 ao Mercado Crioulo. 

Mercado Crioulo: venda e logística distribuída entre atores locais das cadeias de produtos e serviços da agro-sócio-

biodiversidade 

Criamos uma loja virtual, desenhada para facilitar o consumo local de produtos e serviços, da alimentação ao 

artesanato, com ênfase para a localização e aquisição de sementes crioulas ou nativas e produtos da agro-sócio-

biodiversidade.  

O diferencial do serviço é facilitar o estabelecimento de arranjos logísticos distribuídos entre as pessoas e 

organizações presentes no território.  

O projeto conta com uma colaboração da Rede Pouso Alto Agroecologia, iniciativa motivada pelo desenvolvimento 

da agroecologia na região da Chapada dos Veadeiros. 

A plataforma permite que vendedores se registrem e criem suas próprias lojas virtuais com seus produtos e serviços 

que ficam disponíveis para venda. Consumidores podem navegar no catálogo e submeter pedidos de compra contendo 

itens dos diferentes fornecedores ativos em sua cidade efetuando um único pagamento com todas as principais formas de 

pagamento, como pix, boleto, débito e crédito. Vendedores usarão a plataforma para receber pedidos de compra de seus 

clientes e gerenciá-los até o seu encerramento e recebimento dos pagamentos. 

Acesse o Mercado Crioulo: https://mercadocrioulo.eco.br 

Inspiração 

Assim, com a publicidade dessa nossa experiência, esperamos que outros sejam inspirados e mais ainda, sigam para 

a conscientização das suas inspirações, pois o Brasil e o mundo precisam de uma produção de alimentos sustentável, em 

que sejam considerados os pilares ambiental e social, além do econômico.  

 

 

 


