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Relações de consumo
O caminho que o alimento percorre para chegar até cada pessoa – esteja ela sentada à
mesa de um restaurante, da sua casa ou de um refeitório escolar - é uma história que
pode ser contada de várias maneiras e que envolve uma diversidade de atores
cumprindo diferentes papéis, como o plantio, a colheita, a distribuição, o
processamento, o transporte e, finalmente, a comercialização.

Desde feiras do produtor, em que se compra o alimento diretamente de quem o
cultivou, até as grandes redes varejistas, passando por mercados de economia solidária,
compras públicas para alimentação escolar, serviços de assinatura de cestas ou
consumo de alimentos processados, são muitas as possíveis configurações da cadeia de
alimentos para atender a cada um desses canais.
A forma como se dão as relações de consumo, portanto, é determinante no
desempenho do papel que terá cada um dos elos da cadeia. A valorização da agricultura
familiar, nesse contexto, depende fortemente de políticas, processos e práticas que
levem em consideração suas especificidades e reconheçam sua importância como
produtora de grande parte dos alimentos que consumimos, garantindo a continuidade
de sua atividade.
Nesse sentido, empresas e governos têm papel fundamental na constituição de relações
de consumo que favoreçam a inclusão da agricultura familiar. Nem sempre, no entanto,

essa atuação encontra referências que indiquem caminhos e apoiem a tomada de
decisão.
No caso das empresas, em especial as redes varejistas e a indústria de alimentos, a quem
essas diretrizes pretendem apoiar, existem oportunidades tanto no âmbito da gestão de
lojas e operações, quanto da governança da cadeia, da atuação setorial e da
comunicação. São ações que, ao promover a inclusão da agricultura familiar, garantem
também seu abastecimento com produtos frescos e saudáveis, podendo colocar a
empresa em papel de vanguarda na transição necessária para uma cadeia de alimentos
mais sustentável.
As esferas governamentais, por sua vez, tanto na concepção quanto na implementação
de políticas públicas, criação de marcos regulatórios, fiscalização, entre outras de suas
funções, podem encontrar caminhos de atuação que busquem promover uma cadeia
mais inclusiva, seja no âmbito municipal, estadual ou federal.
Durante o ano de 2018, os membros do Grupo de Trabalho em Relações de Consumo
do Bota na Mesa, por meio das rodas de conversa, visitas a campo e da chamada de
casos, debruçaram-se sobre os desafios da cadeia de alimentos para pensar em
diretrizes públicas e empresariais para a inclusão da agricultura familiar neste tema.

Veja abaixo como se deram as discussões do grupo:
1) Ampliando entendimento sobre o cenário (08/março/2018) – clique AQUI
2) Aprofundamento das discussões e levantamento de ações (19/abril/2018) – clique
AQUI
3) Dia de campo (14/junho/2018) – clique AQUI
4) Prototipando as diretrizes (setembro.2018) – clique AQUI

ACESSO A ALIMENTO SAUDÁVEL PARA TODA A
POPULAÇÃO
Por uma série de questões socioeconômicas, de
infraestrutura e de hábitos alimentares, muitas das
pessoas no Brasil não têm acesso a alimentos frescos e
saudáveis: seja porque são caros, porque em sua região de
moradia não estão disponíveis para compra ou porque não
se tem informação necessária sobre a importância de
consumi-los. Por esses e outros motivos, grande parte da
população deixa de incorporar frutas, legumes e verduras
em suas dietas. Como consequência disso, a demanda por
esse tipo de alimento fica aquém do potencial produtivo e
os estímulos para fomentar uma oferta qualificada
tornam-se limitados.
Essa realidade tem impacto direto na vida do agricultor
familiar, que se depara com um mercado restrito para seus
produtos.
Acesso a alimento saudável para toda a população passa a
ser elemento essencial a ser perseguido e, para que isso
ocorra, são indicadas 3 macroações e as respectivas ações
específicas para empresas e governos.

Casos e exemplos relacionados a acesso a alimento saudável por toda a
população
1. Campanhas de conscientização da população
a. SAIU NA MÍDIA
A campanha “Brasil Saudável e Sustentável” foi lançada em 2016 para promover
a alimentação de qualidade. Após o Brasil ter saído do mapa mundial da fome,
em 2014, a campanha buscou promover o acesso à informação, sensibilizando
o consumidor, o mercado privado e o agricultor.
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2016/marco/campanha-unegoverno-e-sociedade-na-batalha-contra-obesidade-e-sobrepeso

2. Aproximação de consumidores e produtores de alimentos
a. CONHEÇA
A expedição Farm to Table SP tem como objetivo incentivar o consumo de
orgânicos por meio da aproximação de consumidores e produtores rurais. Cada
expedição consiste em uma visita guiada para uma propriedade agrícola, com a
apresentação de conceitos de sobre educação ambiental e produção
sustentável.
www.farmtotablesp.com.br
b. CASO
A Rede de Agroecologia Povos da Mata, primeiro Organismo Participativo de
Avaliação da Conformidade (OPAC) da Bahia, é uma tecnologia social de
fortalecimento de circuitos curtos de comercialização. Os mercados são
desenvolvidos em parceria com os consumidores, que são chamados de
coprodutores, e consistem em feiras agroecológicas e entregas de cestas
orgânicas.
Saiba mais aqui.
3. Comercialização de produtos da sociobiodiversidade brasileira
a. CASO
O projeto Ora-pro-nóbis tem como objetivo desenvolver a cadeia produtiva do
ora-pro-nóbis, gerando renda para os agricultores por meio da diversificação
produtiva. Além disso, fornece para os consumidores um superalimento com
inúmeros benefícios à saúde, com receitas sobre como consumi-los no dia a dia.
Saiba mais aqui.
4. Diversidade de pontos de venda na cidade
a. CONHEÇA
A Feira Ecológica Menino Deus é sediada no Pátio da Secretaria Estadual da
Agricultura de Porto Alegre. Dentre os principais facilitadores estão o local com
estacionamento e o galpão coberto. A feira acontece duas vezes na semana,
quartas-feiras, das 13h às 19h e aos sábados, das 07h30 às 13h.

https://www.facebook.com/feirameninodeus/
b. CONHEÇA
Em Mogi das Cruzes – SP, a feira noturna é sediada na Secretaria Municipal de
Agricultura. Em galpão coberto, a feira ocorre às quintas-feiras, das 16h às 21h.
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/unidade-e-equipamento/5/feiranoturna
5. Produtos orgânicos na alimentação escolar
a. SAIU NA MÍDIA
Em 2016, no município de São Paulo, foi regulamentada a lei que insere
alimentos orgânicos nas escolas municipais (Lei 16.140/2016).
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/lei-que-insere-alimentos-organicos-nasescolas

RELAÇÕES TRANSPARENTES E
DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES
Com tantos atores realizando diferentes papéis na cadeia,
como na brincadeira do telefone sem fio, as informações
podem se perder ou se modificar ao longo do percurso
feito pelo alimento do campo à mesa. As consequências
disso são que muitas vezes o agricultor tem poucos
elementos que o permitam fazer uma negociação baseada
em dados e o consumidor compra seus alimentos sem
saber origem, composição etc.
Além disso, algumas vezes a assimetria de informações
entre os atores leva a práticas que desfavorecem aqueles
com menor poder de barganha, o que na maior parte das
vezes recai sobre os agricultores familiares.
Para que a cadeia seja pautada por relações transparentes
e disponibilidade de informações, são indicadas 3
macroações e as respectivas ações específicas para
governos e empresas.

Casos e exemplos relacionados a relações transparentes e disponibilidade de
informações
6. Sinalizações educativas na rotulagem de alimentos
a. SAIU NA MÍDIA
O Ministério da Saúde do Chile adota medidas para reduzir a alta taxa de
sobrepeso infantil no país.
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/internacionais/lei-darotulagem-chilena-ganha-apoio-internacional/25099/
7. Informação sobre a origem dos alimentos
b. SAIU NA MÍDIA
O supermercado cooperativo Alberta, em Portland/OR, nos Estados Unidos,
identifica todos os seus produtos na prateleira com origem, modelo da compra
(direta ou indireta) e forma de produção.
http://alberta.coop/

8. Ferramentas para a tomada de decisão
c. CONHEÇA
O projeto Hortiescolha foi desenvolvido pelo Centro de Qualidade
Hortigranjeira do CEAGESP. Consiste em uma plataforma gratuita de orientação
para a compra de frutas, verduras e legumes para a alimentação fora de casa,
em especial a alimentação escolar.
http://www.ceagesp.gov.br/entrepostos/servicos/hortiescolha/
d. CONHEÇA
O Edital Paulista de Compras de Agricultura Familiar é uma plataforma
desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, por meio do site de sua Coordenadoria de Desenvolvimento dos
Agronegócios (Codeagro). O objetivo é de divulgar e fomentar as compras
públicas da agricultura familiar nas políticas PPAIS (Programa Paulista da
Agricultura de Interesse Social) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar).
http://codeagro.agricultura.sp.gov.br/static/bi/maf.html
9. Contratos de compra e venda com linguagem de fácil compreensão
e. CONHEÇA
O sistema internacional Fair Trade tem como princípio a parceria entre
produtores, comerciantes, empresas e consumidores, uma abordagem
alternativa ao comércio tradicional.
https://www.fairtrade.net/standards.html
10. Modelos de contratos que agricultores estão familiarizados
f. CONHEÇA
Os contratos da Política Nacional de Alimentação Escolar, adotados pelas
prefeituras dos municípios, foram elaborados especificamente para a compra

direta da agricultura familiar. No site do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) existem alguns modelos para consulta.
http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/pnae/modelos-pnae
11. Padronização e simplificação do processo de rastreabilidade
g. CONHEÇA
O RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos) é um
programa idealizado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e
suas Associações Estaduais e busca apoiar a rastreabilidade e o monitoramento
de frutas, legumes e verduras da cadeia de abastecimento.
http://abras.com.br/rama/rama/

12. Critérios de compra que favorecem a diversidade na alimentação escolar
h. SAIU NA MÍDIA
Em 2016, no município de São Paulo, foi regulamentada a lei que insere
alimentos orgânicos nas escolas municipais (Lei 16.140/2016).
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/lei-que-insere-alimentos-organicos-nasescolas
13. Produtos típicos regionais nos cardápios escolares
i. CASO
O projeto “Inclusão do milho guarani na alimentação escolar indígena em
Itanhaém-SP” buscou fortalecer a segurança alimentar e nutricional das
comunidades indígenas do município, por meio da inserção de produtos com
alto valor nutricional e cultural para a etnia guarani.
Saiba mais aqui.
j.

SAIU NA MÍDIA
Por uma iniciativa de associações extrativistas e do Instituto Socioambiental,
uma organização não governamental, a farinha do côco babaçu é inserida na
alimentação escolar de municípios do médio Xingu.
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticiassocioambientais/recomendada-por-nutricionistas-e-chefs-farinha-de-babacuganha-espaco-nas-merendas-em-sp-e-no-para

14. Bancas com produtos fora do padrão
k. CASO
A startup Fruta Imperfeita tem como proposta comercializar cestas de produtos
que estão fora do padrão dos principais mercados (em termos de tamanho e
formato).
Saiba mais aqui.
15. Comercialização de acordo com sua sazonalidade
l. SAIU NA MÍDIA
O Instituto Feira Livre, organização sem fins lucrativos, comercializa alimentos
ao preço dos produtores. No empreendimento, que tem princípios da economia

solidária como base, a sazonalidade prevalece na oferta de frutas, legumes e
verduras.
http://institutofeiralivre.org/
https://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,emporiosolidario-de-organicos-no-centro-tem-foco-no-produtor,70002283655
Das 68 inscrições recebidas, a iniciativa esteve entre os vinte finalistas da
chamada de casos realizada pelo projeto Bota na Mesa.

VALORIZAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DA
AGRICULTURA FAMILIAR
Os agricultores familiares, em especial por seu porte e suas
características sociais mais marcantes, têm certas
peculiaridades que devem ser observadas e levadas em
consideração quando são alvo de políticas públicas ou uma
das partes em um relacionamento comercial.
Isso significa que muitas vezes é o próprio agricultor ou
agricultora quem desempenha todas as tarefas da
propriedade, que têm pouco capital de giro e que a gestão
de sua propriedade é algumas vezes mais informal. Por
outro lado, significa também que aquela propriedade, por
ser de pequeno porte e com produtividade geralmente
mais diversa, tem maior potencial de gerar impacto
socioambiental positivo, de carregar junto de seu produto
uma história de vida interessante, de ser um ponto de
acolhida para turistas, entre outras possibilidades.
A valorização dessas e de outras especificidades da
agricultura familiar pode passar pela realização das 3
seguintes macroações e respectivas ações específicas para
empresas e governos.

Casos e exemplos relacionados a valorização das especificidades da agricultura
familiar
16. Alimentação escolar - aspectos culturais de populações tradicionais
a. CASO
O projeto “Inclusão do milho guarani na alimentação escolar indígena em
Itanhaém-SP” buscou fortalecer a segurança alimentar e nutricional das
comunidades indígenas do município, por meio da inserção de produtos com
alto valor nutricional e cultural para a etnia guarani.
Saiba mais aqui.
b. CASO
A iniciativa “Programa de apoio à comercialização do pescado da agricultura
familiar no Tocantins” teve como motivação principal a dificuldade de
prefeituras em executar o percentual dos 30% de alimentos da agricultura
familiar na alimentação escolar. Os esforços conduzidos pela Embrapa e uma
rede de parceiros locais foram para aumentar a participação do pescado na
alimentação escolar e fortalecer os produtos da pesca e da piscicultura familiar
comercializados sem a devida adequação sanitária.
Saiba mais aqui.
c. CASO
A iniciativa “Agricultura familiar quilombola e indígena na Alimentação Escolar”
descreve os esforços conduzidos pelo Imaflora, uma organização nãogovernamental, em parceria com organizações públicas locais e com a
sociedade civil, buscando apoiar as comunidades quilombolas no acesso ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Dentre os resultados,
destaca-se o aumento expressivo de renda nas comunidades quilombolas do
município de Oriximiná-PA, que saíram de condições de pobreza extrema.
Saiba mais aqui.

17. Contratos diferenciados para agricultores familiares
a. CASO
O SUMÁ é uma plataforma que atua na aproximação de produtores com
compradores, como varejistas e indústrias de alimentos, e no apoio para que os
agricultores consigam atender às necessidades do mercado. O trabalho envolve
a negociação de preços e condições comerciais de maneira a garantir uma
transação justa entre as partes.
Saiba mais aqui.
18. Novos mecanismos para a remuneração de pequenos produtores
a. CASO
O projeto “Assentamentos Sustentáveis na Amazônia” implementou um
programa de pagamento por serviços ambientais como mecanismo para
promover a redução do desmatamento na região e o aumento da renda das 350

famílias atendidas. No programa, o produtor é remunerado pela preservação
cobertura florestal existente em sua propriedade e ao longo dos cursos d’água,
e também pela implementação de melhorias produtivas na atividade agrícola.
Saiba mais aqui.
b. CONHEÇA
O projeto Conservador das Águas é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de
Extrema-SP concebida em 2005 por meio da Lei Municipal nº 2.100. Com o
objetivo de manter a qualidade dos mananciais do município e promover a
adequação das propriedades rurais, o projeto tem como base a utilização do
Pagamento por Serviços Ambientais (um incentivo financeiro aos proprietários
rurais).
https://www.extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas/
19. Selo de práticas socioambientais de fornecedores
a. CONHEÇA
O Selo Origens Brasil é uma iniciativa das organizações não governamentais
Instituto Socioambiental e Imaflora. O objetivo é de dar transparência às cadeias
de produtos da floresta, reconhecendo as atividades agroextrativistas exercidas
por populações tradicionais em seus territórios.
http://origensbrasil.org.br/

