CHAMADA DE CASOS
PROJETO BOTA NA MESA

Realizado pelo FGVces em parceria com o Citi e patrocinado pela Citi Foundation
e Fundação Cargill, o projeto Bota na Mesa é uma iniciativa que busca incluir a
agricultura familiar na cadeia de alimentos em grandes centros urbanos,
considerando o comércio justo, a conservação ambiental e a segurança alimentar
e nutricional. Com o projeto, o FGVces espera contribuir para que haja mais
transparência nos relacionamentos e para que o papel social e ambiental do
pequeno produtor esteja refletido em uma cadeia de alimentos mais justa e
inclusiva.
1) Contexto
Nos seus dois primeiros anos (2015 a 2017), o Bota na Mesa trabalhou em campo
com um grupo de 9 cooperativas e associações de produtores de frutas, legumes e
verduras, construindo e implementando com cada uma delas planos de ação para
acessar novos canais de comercialização.
Em seu terceiro ciclo de trabalho, o projeto muda sua atuação para levar as
experiências acumuladas com os agricultores e sua busca por acesso a mercado
para um grupo ampliado de atores relevantes da cadeia de alimentos.
O objetivo é construir em conjunto com o grupo diretrizes públicas e
empresariais para a inclusão da agricultura familiar, a partir de três temas
prioritários:
1) Relações de consumo, que aborda, entre outros aspectos, desafios da
criação de circuitos curtos de comercialização, da implementação de
práticas justas e da educação do consumidor;
2) Juventude na Agricultura, que se debruça sobre questões ligadas à
permanência do jovem no campo, levando adiante o trabalho, os saberes e
cultura local, para que esta seja efetivamente uma opção para a juventude
da agricultura familiar; e
3) Infraestrutura & Tecnologia, em que serão analisados os desafios
relacionados à disponibilidade de infraestrutura e tecnologia para a

agricultura familiar, e caminhos que promovam o acesso e a apropriação
desses recursos por parte desses produtores.
Buscando inspirar a construção das diretrizes e ilustrar as possibilidades de
inclusão por meio de casos práticos cujo impacto seja efetivo, o Bota na Mesa
realiza essa chamada para encontrar, no Brasil, soluções inovadoras de inclusão
da agricultura familiar em cadeias de alimentos.
2) A chamada de casos
Quem pode se inscrever?
Podem se inscrever (i) organizações do setor privado, com fins lucrativos, a
exemplo de empresas, start-ups, consultorias e cooperativas de agricultores; (ii)
órgãos governamentais, tais como prefeituras e secretarias de estado; e (iii)
organizações do terceiro setor, com atividades voltadas a questões de interesse
público, sem fins lucrativos, tais como fundações, institutos, organizações nãogovernamentais (ONGs), associações e lideranças comunitárias.
Por que participar?
Ao serem selecionadas, as organizações proponentes das iniciativas terão a
oportunidade de apresentá-las em encontros presenciais com a rede de parceiros
do projeto Bota na Mesa, que envolve atores como gestores públicos responsáveis
pela formulação e pela implementação de políticas destinadas ao fortalecimento
da agricultura familiar, empresas do setor de alimentos e instituições de pesquisa.
Os encontros de apresentação das iniciativas selecionadas ocorrerão no segundo
semestre de 2018, e irão contribuir para a troca de experiências, desafios e
aprendizados derivados da implementação dos casos. Além disso, outros
benefícios para as organizações selecionadas são:





Assimilação de conhecimentos sobre agricultura familiar, cadeia de
alimentos, entre outros;
Possibilidade da formação de parcerias para ampliar o alcance das
iniciativas;
Descrição das iniciativas em publicação com as diretrizes para a inclusão
da agricultura familiar na cadeia; e
Visibilidade e projeção.

Como participar?
A participação é aberta e gratuita. Para inscrever sua iniciativa preencha o
formulário de inscrição até dia 31 de maio.
O processo de seleção se dará conforme ilustra a figura abaixo:

Critérios de elegibilidade
Para participarem da chamada de casos, as iniciativas inscritas já devem estar em
curso e/ou apresentar resultados concretos.
Não serão aceitas iniciativas que ainda estiverem em estágio de ideia, plano de
negócio etc.

Critérios de seleção
As iniciativas que atenderem aos critérios de elegibilidade serão submetidas a
uma avaliação, pela equipe do projeto Bota na Mesa, de acordo com os critérios a
seguir, para os quais será utilizada uma escala de pontuação que permitirá
selecionar até 12 dentre aquelas mais bem posicionadas:
Critério

Grau de inovação

Detalhamento

Exemplos de aspectos que podem ser avaliados:
- Ineditismo da iniciativa
- Diversidade de atores envolvidos
- Formas de relacionamento com os
participantes (consultas públicas, transparência
etc.)
- Uso de ferramentas e tecnologias diferenciadas

Peso

3

Conexão com os temas
prioritários do Bota na
Mesa

Relacionamento direto ou indireto com os
temas: Relações de consumo, Juventude na
Agricultura e Infraestrutura & Tecnologia

2

Contribuição para inclusão
da agricultura familiar

Impacto direto ou indireto na realidade dos
agricultores familiares, levando em consideração
a segurança alimentar, a conservação ambiental
e o comércio justo

3

Potencial de escala/
replicabilidade

Exemplos de itens que podem ser avaliados:
- Quantidade de atores impactados
- Possibilidade de ser implementada por outros
atores ou em outras localidades

2

_________________________________________________________________________________________
Caso tenha dúvida, entrar em contato com Jéssica Chryssafidis no e-mail jessica.chryssafidis@fgv.br

