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romover a sustentabilidade em cadeias de valor é um objetivo sempre presente na parceria
de mais de cinco anos entre a Citi Foundation e o
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas, o GVces.

liarizados e que foram essenciais em seu processo de desenvolvimento.
Em 2017, no segundo ciclo, narrado nas próximas
páginas, deu-se a implementação desses planos,
o que possibilitou a aproximação do mercado consumidor e, finalmente, a concretização de novos
negócios.

O apoio para que o microempreendedorismo se
desenvolva sobre bases sustentáveis e para que
o relacionamento com grandes organizações se
dê de forma justa é fundamental para o progresso
socioeconômico do nosso país.

Além disso, a articulação e conscientização dos
diversos canais responsáveis por fazer o escoamento da produção das frutas, legumes e verduras da agricultura familiar até a mesa do consumidor, aumentaram as possibilidades de resultados
positivos para todas as partes.

A partir de 2015, os esforços conjuntos passaram a focar o tema de abastecimento de alimentos em grandes centros urbanos, tão relevante
nos dias atuais, em que cada vez mais as pessoas
passam a viver em grandes cidades, distantes dos
locais de produção.

Os resultados do programa Bota na Mesa apresentados nessa publicação, e as recomendações
feitas com base em seus aprendizados para que
os atores da cadeia possam atuar de forma mais
justa e inclusiva, mostram ser possível o estabelecimento de relações “ganha-ganha” e indicam os
caminhos para que isso ocorra.

Junto dessa tendência, a relevância da agricultura familiar, responsável por produzir boa parte dos
alimentos consumidos, acaba muitas vezes negligenciada pela dinâmica socioeconômica urbana.
Por meio do programa Bota na Mesa, organizações de agricultores familiares de São Paulo e seu
entorno tem tido a possibilidade de participar de
um ambiente de inovação e interação essencial
para que seus negócios prosperem, sua renda se
eleve e isso reflita em melhor qualidade de vida.

Ao abordar o aprimoramento de uma cadeia de valor completa, o programa se alinha à missão da Citi
Foundation que destina seus investimentos para
promover o progresso econômico em comunidades
ao redor do mundo, com foco em iniciativas de Inclusão Financeira, Oportunidades Econômicas para
Jovens e Transformação Urbana.

No primeiro ciclo de trabalho, que ocorreu em
2016, os agricultores construíram planos de ação
para acesso a mercado, tendo contato com ferramentas de gestão com as quais eram pouco fami-
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O QUE TEM
PRA COMER
HOJE?

U

ma pergunta simples e realizada diariamente por
muita gente, mas que pode levar para diversos
caminhos, que ultrapassam a resposta pretendida.

Dentre todos os atores envolvidos, e não são
poucos, a agricultura familiar tem papel fundamental para garantir o abastecimento da cadeia
de alimentos.

O que carrega cada prato, para além de suas cores,
seu aroma, seu sabor ou a memória que desperta?

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, 84% dos
estabelecimentos agropecuários no Brasil são familiares. Essa forma de produção é responsável por
produzir 88% da mandioca, 68% do feijão e 63% das
hortaliças no Brasil, para mencionar alguns itens.

Toda comida tem uma história e todo ingrediente um trajeto. O tomate, antes de virar o molho da
macarronada do domingo, passa por muitos elos,
que vão desde o plantio da semente, seu manejo
e a colheita até chegar às gôndolas e finalmente à
mesa do consumidor.

Os números expressivos, no entanto, não refletem a realidade enfrentada pelos agricultores e os
desafios do percurso que o alimento faz para chegar do campo à mesa.

Essa é a realidade de praticamente toda comida,
não só do tomate mas de todas as frutas, legumes
e verduras consumidas.

São riscos climáticos afetando a produção, inse5

gurança hídrica, oscilação de preços, pouca transparência na cadeia e intermediários que distanciam produção e consumo, entre muitos outros
aspectos que têm impacto na renda do agricultor,
em sua qualidade de vida e na própria viabilidade
da agricultura familiar como meio de vida para parte significativa da população.
Quando se lança o olhar sobre o contexto em
que essa realidade está inserida, caracterizado por
urbanização crescente, competição cada vez mais
acirrada por recursos naturais, mudanças no estilo
de vida e hábitos alimentares das pessoas, entre
outros fatores, amplia-se ainda mais a importância
da agricultura familiar e sua valorização.
Os desafios são grandes e complexos. Dentre os
muitos pontos dessa cadeia em que são necessárias transformações que possibilitem a melhoria
na qualidade de vida do agricultor, e garantam a
produção de alimentos em quantidade e qualidade
suficientes para a população, a comercialização
merece atenção especial.

mediários, construir relações de longo prazo e de
confiança e aproximar-se do consumidor são algumas delas.

Essa percepção veio de um projeto realizado pelo
GVces em 2014, em parceria com a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), em
que foram desenvolvidos modelos de negócio junto a cinco cooperativas de agricultores familiares
para que colocassem em prática os investimentos
recebidos pelo Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PDRS) – Microbacias II, realizado pela
SMA com apoio do Banco Mundial.

Em 2015, então, foi feito o convite pela Citi Foundation, parceira em muitas outras empreitadas do
GVces, para que desenvolvêssemos um trabalho
que buscasse promover a inclusão de pequenos e
médios empreendimentos em uma cadeia de valor específica. O momento foi ideal para acolher as
percepções geradas acerca da cadeia de agricultura e alimentação pelo projeto com a SMA.

Na maior parte das cooperativas atendidas pelo
projeto, as dificuldades estavam mais ligadas ao
relacionamento com o mercado do que à produção: dialogar com grandes redes varejistas, conquistar independência logística e eliminar inter-

Assim foi concebido o Bota na Mesa, com o objetivo de promover a inclusão da agricultura familiar
na cadeia de alimentos de grandes centros urbanos, fomentando o comércio justo, a conservação
ambiental e a segurança alimentar e nutricional.
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dos desafios da cadeia. Exemplos destes aspectos são a urbanização, as mudanças climáticas e
as mudanças nos hábitos do consumidor.
No capítulo 3 é abordado com maior profundidade um panorama da cadeia de alimentos, traçado
a partir das experiências acumuladas pelo Bota na
Mesa, conversas com parceiros e pesquisas acadêmicas. São questões ligadas tanto à parte de
dentro da porteira, ou seja, desafios de gestão, produção e planejamento, quanto ao relacionamento
com o mercado, com foco em canais específicos.

Após dois anos de trabalho, há muito o que compartilhar de resultados e aprendizados.

Por último, o capítulo 4 traz recomendações, com
base em tudo que foi apresentado, de possíveis
ações para promover a inclusão da agricultura familiar na cadeia de alimentos e garantir o abastecimento das grandes cidades. Essas recomendações estão separadas por ator: (i) as cooperativas
de agricultores familiares, (ii) redes varejistas e (iii)
governos, responsáveis pela compra para a merenda escolar.

O primeiro ciclo do projeto, que aconteceu entre
2015 e 2016, envolveu uma trajetória de diversos encontros e oficinas em campo junto a nove
cooperativas de agricultores familiares na cidade
de São Paulo e seu entorno. Nestes encontros
foram construídos planos de ação para que as
cooperativas pudessem acessar algum mercado
desejado. Além disso, foi realizado um ciclo de oficinas com uma rede varejista, para que aprimorasse suas práticas de relacionamento com fornecedores da agricultura familiar. A publicação Bota na
Mesa - Ciclo 1 em revista narra esse processo.

Este é um trabalho feito a muitas mãos, que não
seria possível sem o patrocínio da Citi Foundation
e a parceria do Citi, a colaboração de diversos atores da cadeia de alimentos e, principalmente, das
nove organizações de agricultores e agricultoras
familiares que abriram as portas de suas casas (literalmente!) e deram uma pausa na sua produção
para participar das cerca de 60 oficinas em campo.

No segundo ano do projeto, abordado por esta publicação, os esforços focaram na implementação
dos planos de ação que haviam sido construídos
anteriormente, e em uma ampla articulação com o
mercado para que os agricultores pudessem concretizar a venda de seus produtos, atividades que
terão mais destaque no capítulo 1.

Esperamos que esses aprendizados e reflexões
possam inspirar práticas mais justas e inclusivas
na cadeia e mostrem que na resposta à pergunta
"o que tem pra comer hoje?" cabe muito mais do
que comida!

Em seguida, no capítulo 2 são explorados aspectos e tendências que ultrapassam o dia a dia da
comercialização, mas têm impacto na agricultura
e no abastecimento de grandes cidades, e devem
ser considerados para uma melhor compreensão

Boa leitura!
Equipe Bota na Mesa
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“A agricultura
é uma aposta,
um jogo: hoje
está bem e
você ganha,
amanhã pode
não estar”
AGRICULTOR DE
SÃO MIGUEL ARCANJO

CAPÍTULO

1

O PROJETO
E O CAMINHO
PERCORRIDO
O BOTA NA MESA

promover o comércio justo, a conservação ambiental e garantir a segurança alimentar e nutricional.

T

endo em vista os desafios para garantir a alimentação saudável para todos e a relevância
da agricultura familiar para superá-los, desde outubro de 2015, o projeto Bota na Mesa, realizado pelo
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) em parceria com o Citi
e patrocínio da Citi Foundation, atua com o objetivo de incluir agricultores familiares na cadeia de
alimentos de grandes centros urbanos, buscando

Neste capítulo, será apresentada a trajetória do
Bota na Mesa e sua jornada de trabalho com as
cooperativas participantes, bem como com os diversos representantes de canais de comercialização que se envolveram no projeto.
Além disso, será traçado o perfil de cada uma
das cooperativas participantes, seus principais
desafios e os resultados que o Bota na Mesa ajudou a alcançar em suas buscas por novos canais.
9

A TRAJETÓRIA DO PROJETO
O primeiro ciclo – outubro
de 2015 a setembro de 2016
O primeiro ano de trabalho do Bota na Mesa teve
início em outubro de 2015, quando a equipe do projeto foi a campo conhecer cooperativas da cidade
de São Paulo e do entorno para selecionar aquelas
que passariam a fazer parte do projeto. Foi um momento também de apresentar os objetivos do projeto às cooperativas e estabelecer um compromisso
conjunto com aquelas que viram no Bota na Mesa
uma oportunidade para acessar novos mercados.

f Aipro: Associação Isabelense de Produtores
Rurais – Santa Isabel
f Cooperativa Agrícola Sul Brasil de São
Miguel Arcanjo – São Miguel Arcanjo
f Coopmaio: Cooperativa de Agricultores
Familiares 16 de Maio – Iperó

COMO FOI A JORNADA COM AS COOPERATIVAS
NO PRIMEIRO ANO DE TRABALHO?

Selecionar e ser selecionado
pelas cooperativas participantes

Após uma avaliação dos processos de gestão e
de comercialização em cada uma delas, e com base
em critérios como vulnerabilidade social e relevância ambiental de seu território, a equipe do projeto
iniciou com as organizações abaixo um processo
de co-formação para acessar novos mercados:

Aprofundar o diagnóstico de
gestão e comercialização
das cooperativas, e avaliar
os principais mercados
acessados e conhecidos
Aprofundar o conhecimento
sobre os principais canais de
comercialização a partir de
conversa com representantes
de diferentes mercados
e trocar experiências
entre cooperativas

f Cooperapas: Cooperativa Agroecológica dos
Produtores Rurais e de Água Limpa da Região
Sul de S.P. – São Paulo
f Aazl: Associação de Agricultores da Zona
Leste – São Paulo

Definir o mercado-alvo a
ser trabalhado no plano
de ação do projeto

f Coafi: Cooperativa dos Agricultores
Familiares de Ibiúna – Ibiúna
f Coopavat: Cooperativa dos Produtores
Agrícolas do Cinturão Verde do Alto Tietê –
Mogi das Cruzes
f Cooprojur: Cooperativa dos Produtores Rurais
de Jundiapeba e Região – Mogi das Cruzes
f Aavr: Associação Agrícola de Valinhos e
Região – Valinhos

Oficina 1

Encontro
Integrador 1

Oficina 2

Desenvolver o projeto de
comercialização, desenhando
o modelo de acesso ao
canal desejado por meio da
ferramenta Canvas –
Modelo de Negócio

Encontro
Integrador 2

Estruturar um plano de ação
com atividades, responsáveis
e prazos, para a realização de
uma venda para o mercado
desejado, e combinar os
próximos passos

Oficina 3

Fonte: Elaboração própria.
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Visitas de
diagnóstico

Antes de começar o trabalho com as cooperativas, no entanto, em fevereiro de 2016 foi realizada
a primeira Oficina com Especialistas, a fim de
inserir a equipe do projeto no diálogo já existente
na rede de atores no tema de agricultura familiar e
grandes centros urbanos. Um grupo diverso, com
mais de 50 pessoas, se reuniu nesta ocasião, representando setor público, organizações da sociedade civil, empresas varejistas, pesquisadores
e agricultores familiares.
Durante o encontro, os participantes trouxeram
suas expectativas em relação ao conhecimento
que o GVces, por meio do Bota na Mesa, poderia
agregar ao contexto de distribuição e comercialização de produtos da agricultura familiar, como
a interface com mudanças climáticas, as ques-

tões de cadeia de valor, a discussão econômica,
financeira e de gestão para sustentabilidade. Além
disso, o momento foi de colher contribuições para
melhor compreender os desafios da inclusão da
agricultura familiar na cadeia de alimentos de
grandes centros urbanos e possibilidades para
solucioná-los.
Munida de um olhar ampliado sobre o tema, a
equipe do Bota na Mesa deu início às oficinas de
co-formação.
Como resultado destas atividades, ao final do primeiro ciclo de atuação, foi possível construir junto
a cada cooperativa um plano de ação para acessar um mercado desejado. Este caminho seria
percorrido ao longo do ano seguinte do projeto.

Qual foi o mercado escolhido por cada cooperativa?
SUL BRASIL

São Miguel Arcanjo

Redes varejistas – foco em mercados
que valorizem produtos premium

COOPERAPAS

São Paulo

Pequenos varejos – foco na economia solidária

AAZL

São Paulo

Feira do SESC Itaquera

AIPRO

Santa Isabel

Redes varejistas – foco em vendas locais

COOPMAIO

Iperó

Abertura de um ponto de vendas próprio

AAVR

Valinhos

Exportação – foco no Canadá

COOPROJUR

Mogi das Cruzes

Venda para merenda escolar

COOPAVAT

Mogi das Cruzes

Abertura de um espaço na Ceagesp

COAFI

Ibiúna

Varejo local e vendas para condomínios
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Paralelamente a esta atuação com as cooperativas, a equipe do projeto conduziu um trabalho
com o Grupo St Marche, empresa do setor varejista que mobilizou sua área de compras para
identificar oportunidades de implementação de
práticas mais inclusivas no relacionamento com
representantes da agricultura familiar. Foram realizadas uma série de oficinas com profissionais da
empresa, que puderam discutir os desafios para
comprar do agricultor familiar e pensar possíveis soluções para eles.

cer ferramentas como o fluxo de caixa. A figura
abaixo mostra as principais atividades realizadas
neste ciclo.

COMO FOI O SEGUNDO ANO
DE TRABALHO DO BOTA NA MESA?

Para saber mais sobre o primeiro ano de trabalho
do Bota na Mesa acesse aqui.

O segundo ciclo – outubro
de 2016 a setembro de 2017

Construir materiais para
apresentar as cooperativas e
seus diferenciais ao mercado

Elaboração
de materiais
de comunicação

Realizar uma primeira
reunião com o mercado
desejado para se apresentar
e conhecer seus critérios
de compra, negociação e
relacionamento

Pilotos de
comercialização

Sensibilizar os produtores
para a importância da gestão
financeira, a partir de um
exercício de fluxo de caixa

Oficina de
gestão financeira

Desde o início do trabalho, ficou clara a diversidade de realidades que as cooperativas representavam. Em cada caso foi possível identificar desafios
distintos, em grande parte influenciados pelo contexto em que elas estão inseridas: a especulação
imobiliária, o desinteresse dos agricultores pela
atividade, a dificuldade no relacionamento com
prefeituras, entre outros. Por esse motivo, foram
criados planos de ação com objetivos e atividades
específicas.

Promover um segundo
momento de interação com
o mercado desejado para
negociar uma venda

No entanto, foram identificadas também uma série de questões que são transversais a todas as
cooperativas, como a pouca atenção dada à comunicação e o pouco conhecimento de aspectos
financeiros da produção.

Levar a equipe do
Bota na Mesa para um
dia de trabalho com
os agricultores, para
conhecer mais a fundo
a realidade vivida
no campo

A partir desta constatação, a fase seguinte do
Bota na Mesa, dedicada a implementar os planos
de ação elaborados, buscou não só estabelecer
pontes entre as cooperativas e os canais que
elas desejavam acessar, mas também forne-

Feira da agricultura
familiar na FGV:
proporcionar momento de
interação dos agricultores
com o consumidor final,
além de conscientizar
o consumidor sobre a
origem dos alimentos

Avaliar junto às cooperativas
os resultados do caminho
percorrido no projeto

Encontro
integrador 3

Reuniões
de negociação

Dia de campo

Oficina de avaliação
da jornada de
co-formação

Cada etapa do segundo ano de atuação do projeto é brevemente descrita a seguir.
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
DE COMUNICAÇÃO
Para as cooperativas se apresentarem
ao mercado, o Bota na Mesa apoiou os
participantes na concepção de materiais
de divulgação institucional.
Sabendo que qualquer esforço de comunicação
deve ser reflexo de valores e práticas de uma
organização, a equipe do Bota na Mesa conduziu
com os cooperados uma roda de conversa para
pensar quais pontos importantes a cooperativa
gostaria de comunicar para o mercado. Foi proposto também às cooperativas o exercício de pensar
em elementos capazes de diferenciá-las do restante do mercado. Localização privilegiada, volume
de produção, infraestrutura para processamento e
entrega de produtos e sistema de produção orgânico são alguns exemplos.
Estas e outras provocações são formas de contribuir para o desenvolvimento de habilidades
comerciais dos cooperados, identificando elementos que possam atrair o mercado almejado.
Além do levantamento dos conteúdos em uma
visita em campo, foi também definido um formato de comunicação mais adequado para cada
cooperativa, que poderia ser um folder, um website ou uma conta em uma rede social.

PILOTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Dedicadas a implementar seus planos
de ação, as cooperativas realizaram reuniões
com representantes dos mercados
que desejavam acessar.
O objetivo dos pilotos de comercialização foi aproximar os elos da cadeia, levando as cooperativas para
conhecer representantes do mercado-alvo definido

em seu plano de ação, sem que houvesse, necessariamente, a expectativa de realizar uma venda.
Durante as reuniões articuladas pela equipe do
Bota na Mesa, os agricultores tiveram a oportunidade de apresentar suas cooperativas, os principais produtos, por meio de amostras, e também
colocar para discussão algumas das dificuldades
e limitações vividas no campo. Por outro lado, foi
também o momento de ouvir dos representantes
dos mercados quais são as demandas em termos
de padrões, embalagem e volume, além dos preços praticados e das formas de pagamento.
13

A partir dos aprendizados do piloto de comercialização, as cooperativas retornaram aos objetivos
do plano de ação para realizar as adaptações necessárias e, em alguns casos, repensar o mercado
almejado e definir novos objetivos a serem trabalhados no âmbito do Bota na Mesa.
No piloto, dois pontos ficaram claros para os envolvidos. O primeiro refere-se à importância de se
informar sobre o mercado-alvo para conhecer seu
funcionamento, o que este público valoriza e quais
são seus desafios para comprar produtos da agricultura familiar.

sos formalizados. Entraves como preços, prazos
de pagamento e descontos financeiros materializam pontos sensíveis na relação comercial com a
agricultura familiar.

Quais mercados-alvo
participaram do piloto
de comercialização?
f Prefeitura de São Paulo
f Ceagesp
f O atacadista Benafrutti

O segundo ponto percebido nesta etapa foi a
confirmação de que o grande desafio do setor
está em estabelecer relações de longo prazo pautadas em confiança, transparência e compromis-

f Os varejistas St Marche e Styllus
f Sesc Itaquera
14

OFICINA DE GESTÃO FINANCEIRA
Para preparar as cooperativas para as
negociações com os mercados almejados,
o projeto conduziu com elas um exercício
de fluxo de caixa.
O estabelecimento de relações mais justas na
cadeia de alimentos pressupõe a existência de
equilíbrio e transparência nas negociações. Para
que o agricultor possa avaliar se os preços praticados no mercado são justos, e consiga questioná-los
e demandar condições melhores, ele precisa conhecer seus custos nas etapas de produção, processamento e entrega.
Assim, a quarta oficina buscou sensibilizar os
produtores para a importância de registrar os
custos da atividade agrícola, além de prover um
ferramental simples e acessível que pudesse ser
incorporado à sua rotina. A proposta foi fazer um
exercício de fluxo de caixa da produção, considerando todas as atividades envolvidas no processo e as respectivas entradas e saídas de dinheiro,

desde a plantação até o recebimento do pagamento pela venda do produto.
Tanto o processo quanto o resultado do exercício
suscitaram diversas reflexões entre os cooperados, desde a quantidade de defensivos e insumos utilizados na produção até se a embalagem
utilizada compensa ou não o preço oferecido pelo
mercado que a exige. Possíveis caminhos também
surgiram na conversa, como a compra coletiva de
insumos, a venda de novos produtos e a união dos
cooperados para resistir a pressões de preço.

ENCONTRO INTEGRADOR 3: FEIRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FGV
Com intuito de aproximar as cooperativas dos
consumidores finais, foi realizada uma feira da
agricultura familiar dentro da FGV.
Em um esforço de aproximação comercial efetiva entre as cooperativas e consumidores, o Bota
na Mesa realizou mais um encontro integrador.
Ao longo de uma manhã, a comunidade da FGV
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e alguns convidados puderam comprar alimentos
frescos, produzidos localmente, diretamente das
mãos de quem produz. Para muitos dos participantes, ter contato direto com o consumidor final
foi uma novidade.
Muitas vezes acostumados com a venda para intermediários, a experiência da feira pôde inspirar os
agricultores para formas alternativas de comercialização. Chamou a atenção a oportunidade de ver o
trabalho do campo valorizado. “Pode até ser que o
intermediário não valorize seu produto, mas o consumidor final eu pude ver que sim”, disse Fernando,
da Associação Isabelense de Produtores Rurais
(Aipro). Diferentemente da venda para intermediários, poder explicar quais os atributos nutricionais
dos produtos, bem como a maneira como foram
produzidos, foi motivo de inspiração, tanto para
quem comprou quanto para quem vendeu.

e a partir de novas reflexões e ajustes nos planos
de ação que surgiram desta experiência, a jornada
de co-formação propôs aos participantes um momento de negociação. Com o objetivo de realizar
uma venda para um novo mercado, intensificouse o trabalho de articulação realizado pela equipe
do Bota na Mesa, a fim de aproximar ainda mais as
cooperativas de mercados desejados.
O momento foi também importante para conhecer e apresentar às cooperativas o trabalho do
Go Horti, startup que se propõe a fazer a mediação entre empresas da indústria de alimentos e
cooperativas de agricultores familiares. Nas palavras do próprio empreendedor, o negócio se propõe a fazer uma tradução entre dois mundos
para a construção de contratos justos.

No período da tarde, uma roda de conversa para
falar sobre uma experiência de sucesso na comercialização teve a presença da Associação dos
Bananicultores de Miracatu (ABAM), uma organização do Vale do Ribeira que, ao se organizar junto a
outras seis cooperativas da região, conseguiu viabilizar a comercialização de bananas para as prefeituras de São Paulo, Santos, Guarulhos, Caraguatatuba e Taubaté. Esta união transformou a realidade
de agricultores de sete municípios, anteriormente
em situação de vulnerabilidade social e econômica.

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO
Um segundo momento de interação com
mercados almejados foi propiciado pelo
projeto, desta vez, para que as cooperativas
pudessem negociar uma venda.
Após ter realizado os pilotos de comercialização
entre as cooperativas e os mercados desejados,
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Esta foi uma etapa importante de concretização
dos objetivos estabelecidos nos planos de ação.
Mais adiante neste capítulo, serão apresentadas
cada uma das cooperativas e quais foram seus
resultados ao longo do projeto e nessa etapa final.

DIA DE CAMPO
A equipe do Bota na Mesa foi a campo
trabalhar em duas propriedades agrícolas
familiares vinculadas às cooperativas
participantes do projeto.
Da jornada vivida em campo, foi possível constatar que o acesso a mercados é um aspecto muito
importante para a manutenção do modo de vida
das famílias agricultoras. Mas para que uma relação justa de comercialização possa existir, é preciso considerar uma diversidade de elementos que
dificilmente serão percebidos por quem está distante do campo. Nesse contexto, para compreender a realidade da agricultura familiar a partir da experiência, a equipe do Bota na Mesa trabalhou por
um período do dia em duas propriedades agrícolas.
Durante uma manhã, foi possível plantar 1722
mudas de alface na propriedade de Maria e Valdemir, em Ibiúna, e classificar e embalar quase 600
goiabas, na propriedade de Erika e Teruo, em Valinhos. Claramente este esforço representa muito
pouco se comparado à rotina de trabalho das propriedades. Mas a percepção, a partir de conversas e do contato direto com a terra, é a de uma
outra lógica de relação com os alimentos e com as
pessoas que os produzem. Aliar a razão formal, de
conhecimentos e conteúdos, a uma outra razão,
que é sensível, elevou não apenas o entendimento
da equipe sobre o desafio em questão, como também as relações com as famílias.

OFICINA DE AVALIAÇÃO DA
JORNADA DE CO-FORMAÇÃO
No encontro final do Bota na Mesa,
o momento foi de refletir sobre a jornada
e mapear quais foram as contribuições
efetivas que o projeto trouxe.
A equipe do Bota na Mesa foi pela última vez a
campo para entender qual foi o valor do trabalho
realizado pelo GVces para o objetivo estabelecido:
acessar um novo mercado. Nas rodas de conversa com os representantes das cooperativas,
percebeu-se que os contatos e reuniões entre
os mercados e os agricultores, as relações de
confiança estabelecidas entre a equipe do GVces
e os participantes, e a criação de espaços internos de diálogo nas próprias cooperativas para a
tomada de decisão foram frutos valiosos que o
projeto rendeu para o grupo.
Entendeu-se também que o ferramental aportado, como o Canvas, o plano de ação e o fluxo
de caixa, foi absorvido em graus diferentes pelos
cooperados. Essa percepção decorre tanto de fatores sociais, como o grau de instrução e escolaridade, quanto da maturidade da cooperativa em
relação aos aspectos de gestão interna. Com a
expectativa de contribuir para a sedimentação do
conhecimento aportado, foi entregue a cada um
dos participantes o Guia de Acesso a Mercado
do Bota na Mesa contendo as principais ferramentas utilizadas no processo de co-formação,
bem como diretrizes para apoiar os agricultores
que desejarem replicar a experiência em momentos futuros.
Esse caderno de campo está disponível para
download aqui.
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O TRABALHO COM CADA
UMA DAS COOPERATIVAS
PARTICIPANTES E OS
RESULTADOS OBTIDOS

A

pós mais de 10 mil quilômetros rodados,
dentro de São Paulo e outras seis cidades
do entorno, em mais de 50 oficinas em campo,
destacam-se as peculiaridades dos processos
e resultados em cada uma das cooperativas.
Dentre os fatores que influenciaram as diferentes trajetórias de comercialização, vale mencionar (1) o nível do engajamento do grupo, (2) a
presença de jovens e mulheres na gestão da cooperativa, (3) o apoio do poder público local, (4) a
localização em relação a São Paulo, e também (5)
as condições climáticas que afetaram a produtividade neste período.
Em cada caso à sua maneira, caminhos foram
encurtados, dentro e fora das cooperativas. Certamente, outros fatores além do Bota na Mesa
influenciaram os resultados da evolução de cada
uma das cooperativas em termos do acesso a mercados, mas muitos outros resultados foram obtidos.
A seguir são apresentados o perfil de cada uma
das cooperativas, o seu histórico e as contribuições do projeto para seu desenvolvimento.
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Associação Agrícola de
Valinhos e Região – AAVR

é promover as vendas das frutas dos produtores cooperados por meio de uma marca própria,
a Frutivali.

A cidade de Valinhos tem uma localização privilegiada: fica próxima das principais estradas do
estado de São Paulo e do aeroporto de Viracopos,
o que dá fácil acesso a grandes centros urbanos
consumidores. Além disso, faz parte de um circuito produtor de frutas consolidado no país.

Fez parte desse processo de expansão comercial a construção de uma sede própria e uma
packing house, possibilitadas por recursos do
projeto Microbacias II, do Governo do Estado de
São Paulo.

Todas essas vantagens não garantem, no entanto,
acesso fácil e justo ao mercado para os produtores
da região: a concorrência é grande, surgem novos
polos produtores, em especial no Nordeste, e a especulação imobiliária faz muita gente desistir de
produzir e vender suas terras para incorporadoras.

A cooperativa, no entanto, ainda não estabeleceu relacionamento com o mercado e muitos dos
cooperados acabam realizando suas vendas de
maneira individual, para atacadistas, exportadores
e atravessadores.
O trabalho com o Bota na Mesa teve como objetivo abrir mercado internacional para as frutas da
cooperativa. Após a realização do piloto, no entanto, os agricultores descobriram que seria necessária uma série de adequações na produção para
obtenção de certificações exigidas pelos compradores externos. Assim, esse plano ficou para um
prazo mais longo e a cooperativa decidiu focar no
curto prazo suas tentativas de vendas para atacadistas e varejistas locais.

É nesse contexto que está inserida a Associação
Agrícola de Valinhos e Região e seus esforços de
entrar no mercado. Fundada em 2000, com objetivo inicial de realizar compras coletivas de insumo
entre os produtores agrícolas da região, a AAVR
tem cerca de 200 associados, que produzem majoritariamente goiaba e figo, mas também algumas
outras frutas, como caqui.
Em 2005, foi fundada também uma Cooperativa
vinculada à Associação, a Coopavar, cujo objetivo

Veja abaixo a trajetória da AAVR:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

AAVR

Exportar
figos sem a
atuação de
intermediários

Criação de
uma página
no Facebook

Envio
de uma
amostra
para o
Canadá

Negociação
Entregas na
com atacadista Ceagesp
Benafrutti, que
resultou em um
cadastramento
como
fornecedor
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Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)
Entregas na
Ceagesp
Em negociação
com atacadista
para vendas
Parceria para
exportação em
estruturação

A região tem tradição na produção de folhosas
para o abastecimento de São Paulo, o que garante
aos produtores do assentamento acesso constante a atravessadores que ali passam para levar
produtos à capital.
Esse canal de comercialização, no entanto, é
acessado de forma individualizada pelos agricultores, ou seja, não beneficia a todos da cooperativa.
Além disso, remunera de forma irregular e, geralmente, com baixo valor agregado, as verduras e os
legumes ali produzidos.

Cooperativa dos Produtores
Rurais de Jundiapeba
e Região – Cooprojur
Uma das cooperativas participantes do projeto
que têm maior tempo de fundação, a Cooprojur –
Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba
e Região – está situada na Chácara dos Baianos,
assentamento da reforma agrária em Jundiapeba,
distrito de Mogi das Cruzes. Esses aspectos são
muito importantes para ajudar a entender o forte
senso de comunidade e colaboração que há entre
seus membros, que vai para além do relacionamento comercial e produtivo, características não
muito comuns em várias das organizações participantes do projeto.

Por esse motivo, o principal objetivo da cooperativa quando decidiu participar do projeto Bota na
Mesa era buscar canais mais qualificados e que
fossem acessados coletivamente. Desde o início,
na etapa de diagnóstico, que será mais detalhada
adiante, ficou evidente que um bom começo para
esse caminho seria ampliar o número de vendas
para merenda escolar por meio do PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar.
No início do projeto, a Cooprojur comercializava
para a prefeitura de Suzano e colocou como objetivo a expansão para outras duas prefeituras na
região, desejo que guiou a construção de seu plano de ação.
Veja abaixo a trajetória da Cooprojur:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Cooprojur

Vender para
a merenda
escolar de
mais duas
prefeituras

Criação de
um folder

Prefeitura
de SP

Reunião
com Go Horti

PNAE: Suzano

PNAE: Mogi
das Cruzes
Em negociação
com Go Horti
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Cooperativa dos Produtores
Agrícolas do Cinturão Verde do
Alto Tietê – Coopavat
Situada na Chácara dos Baianos, mesmo assentamento onde está a Cooprojur, a Coopavat – Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Cinturão Verde
do Alto Tietê – tem uma trajetória curiosa: muito
embora tenha sido fundada em 2011, ficou por
muito tempo subutilizada, até que em 2015 um
pequeno grupo de agricultores mais jovens, na
faixa dos 30 anos, decidiu retomar sua operação.
Esse movimento coincidiu com o início do projeto
Bota na Mesa, o que possibilitou o acompanhamento de sua rápida trajetória de expansão, com
novos agricultores se vinculando ainda no primeiro ano de projeto e canais de comercialização
aparecendo como oportunidades.
Por serem novos na busca por mercado, os membros do grupo não eram tão “calejados”, ou seja,
tinham passado por poucas experiências comerciais negativas e não se via entre eles preconceito
em relação a qualquer canal de comercialização:
tudo parecia uma boa opção.

A primeira ideia da Coopavat era ter como objetivo do seu plano de ação a obtenção de um espaço
próprio de comercialização na Ceagesp. Um passo
ousado para um grupo iniciante e que traria implicações ligadas a gestão que o grupo ainda não
estava pronto para enfrentar.
A compreensão de aspectos organizacionais era
essencial para que a Coopavat pudesse identificar
os canais mais adequados. Por isso, a realização do
diagnóstico de gestão interna e comercialização e
do exercício de priorização foi muito importante
para a cooperativa. Também teve papel importante
nessa etapa uma visita realizada à Ceagesp organizada pela equipe do Bota na Mesa, na qual eles
puderam perceber que a operação de um canal
próprio de vendas em um espaço como aquele deveria fazer parte de projetos de longo prazo.
A partir da observação de seus potenciais e da
realidade do mercado, o grupo de participantes da
Coopavat decidiu então começar a comercialização por um canal mais adequado: a venda para
merenda em escolas da região.
Veja abaixo a trajetória da Coopavat:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Coopavat

Inicialmente,
obter um
espaço
próprio na
Ceagesp.
O objetivo
mudou para
vender para
a merenda
escolar
(PNAE)

A cooperativa
preferiu focar
seus esforços
a sua
estruturação
e por isso
não construiu
material

Visita à
Ceagesp
e visita da
prefeitura
de SP

Não foi
necessária

PNAE: Mogi
das Cruzes

PNAE: Mogi
das Cruzes
PNAE:
Salesópolis
PNAE:
Guararema
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Associação de Agricultores
da Zona Leste – AAZL

as folhosas e PANCs – as plantas alimentícias não
convencionais – como a taioba e a capuchinha.

Residência para mais de 4 milhões de moradores da cidade de São Paulo, a Zona Leste é uma
das regiões com menor proporção de cobertura
vegetal por habitante. Além disso, verifica-se ali
um dos mais baixos índices de desenvolvimento
humano do município. Nesse contexto, atividades que promovam geração de renda e conservação ambiental são de extrema relevância para
o território.

Muitos dos associados fazem suas vendas em
suas próprias hortas, para moradores do entorno,
ou em uma feira realizada aos sábados no Parque
do Carmo, próximo da maior parte dos produtores.
Esses canais, no entanto, não dão conta de escoar o potencial produtivo da Associação. Por isso,
o desafio para o Bota na Mesa foi a criação de canais de venda mais estruturados e que absorvessem um maior volume de produtos.

Pode parecer desafiador encontrar possibilidades que se encaixem nesse perfil, especialmente por se tratar de uma zona urbana. Mas desde
2009 ganha força uma atividade com grande
potencial para a região: a agricultura orgânica,
realizada por moradores de bairros como São
Mateus e Guaianases. Os terrenos são cedidos
pela prefeitura ou por empresas transmissoras
de energia, que liberam para uso por contrato
de comodato, as áreas embaixo das linhas de
transmissão.

O objetivo inicial foi a estruturação de uma feira aos sábados no SESC Itaquera, que passaria a
servir como um piloto para que a associação pudesse realizar mais feiras em outros lugares, engajando mais produtores.
Vale ressaltar que a AAZL e seus membros fazem
parte de um movimento vibrante de agricultura urbana em São Paulo, o que lhes dá visibilidade e
muitas vezes garante apoio de diversas organizações ligadas ao tema, como o Instituto Kairós,
organização não governamental que tem papel
relevante no desenvolvimento da Associação.

Lidera esse movimento a Associação de Agricultores da Zona Leste, que tem 29 associados, dentre os quais se destaca um número relevante de
jovens e mulheres. Dentre os cultivos, se destacam

Veja abaixo a trajetória da AAZL:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

AAZL

Desenvolver
espaços de
venda coletiva
em feiras
livres

A associação
já tinha um
website
próprio

Feira no
SESC
Itaquera

Não foi
necessário

Não
realizavam
venda em
conjunto

Feira no SESC
Itaquera
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Venda para
grupos de
consumo

Cooperativa Agroecológica
dos Produtores Rurais e de Água
Limpa da Região Sul de São
Paulo – Cooperapas

e quando entraram para o projeto Bota na Mesa
tinham como canal de comercialização um espaço
na feira que ocorre aos sábados no parque Ibirapuera, na zona Sul de São Paulo.

Pouca gente sabe, mas desde 2014, quando
entrou em vigor o novo Plano Diretor de São Paulo, a cidade voltou a ter uma zona rural, ou seja,
30% de seu território passou a ter tratamento diferenciado no que tange ao adensamento
populacional, possibilidade de uso dos terrenos
etc. Um dos principais motivadores para essa
mudança foi a relevância ambiental do território,
que abrange os distritos de Parelheiros, Grajaú e
Marsilac, área de mananciais que concentram os
afluentes do Guarapiranga.

Um grande desafio para os membros da Cooperapas, no entanto, é garantir produção de acordo com as
demandas do mercado. Com um interesse cada vez
maior da população por alimentos orgânicos produzidos localmente, aumentou a quantidade de canais
interessados em seus produtos, como restaurantes e
pequenos varejos da região central de São Paulo.

Uma atividade econômica que ganha cada vez
mais importância na região e que tem potencial de
promover a conservação ambiental é a agricultura
orgânica, hoje ali praticada pelos cerca de 30 agricultores membros da Cooperapas, a Cooperativa
Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água
Limpa da Região Sul de São Paulo.
Em meio a outros mais de 300 agricultores convencionais na região, esse grupo se propõe a produzir de folhosas a PANCs, passando por frutas
nativas, como o cambuci, de maneira orgânica.
Muitos deles já têm certificação de seus produtos

Diferentemente das outras organizações participantes do Bota na Mesa, portanto, o grande desafio da Cooperapas não era abrir novos canais,
mas conseguir estruturar sua produção para a
crescente demanda do mercado.
Foram guiadas por esse objetivo que aconteceram as oficinas do projeto.
Assim como a AAZL, a Cooperapas ganhou bastante destaque nas mídias nos últimos anos, com
o crescente interesse por alimentos produzidos
dentro da cidade. O Insituto Kairós também tem
papel relevante na estruturação da organização e
no seu acesso a mercado.
Veja abaixo a trajetória da Cooperapas:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Cooperapas

Planejar a
produção para
atender a
uma demanda
crescente

A associação
já tinha um
website
próprio

Feira na FGV Não foi
necessário

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Feira orgânica
no Ibirapuera

Feira orgânica
no Ibirapuera
Venda para
um mercado
orgânico
Venda para três
restaurantes
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dos pequenos produtores da cidade realizam suas
vendas por meio de atravessadores que levam
suas folhosas até a Ceagesp. Diante da intensa
variação diária de preços, típica dos produtos agrícolas, a atividade muitas vezes gera prejuízo.
Para acessar canais mais seguros e justos, parte
desses produtores se uniu e em 2011 fundou a
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Ibiúna,
a Coafi. Com mais de 80 produtores distribuídos
entre Ibiúna e cidades vizinhas, a cooperativa fornece legumes e verduras variados para programas
de compras públicas, que praticam preços maiores do que a Ceagesp e garantem a demanda por
meio de contratos.

Cooperativa dos Agricultores
Familiares de Ibiúna – Coafi
Integrante do chamado Cinturão Verde da Grande
São Paulo, o município de Ibiúna é lar para mais de
2 mil agricultores e um dos principais polos produtores de hortaliças do Estado, abastecendo boa
parte da demanda da capital. Algumas características da região contribuem para essa posição de
destaque: ali tem um grande remanescente de
mata atlântica, água em abundância e clima ameno, fatores importantes para a olericultura.

No entanto, com o desejo de agregar valor aos
produtos, em 2015 a Coafi adquiriu maquinário
para processamento e embalagem de produtos
com o apoio do Microbacias II. Desde então, vem
buscando mercados que valorizem suas hortaliças cortadas e higienizadas.
Para alcançar esse objetivo, a cooperativa decidiu focar seus esforços de comercialização em
condomínios de moradores e varejistas locais, e
recebeu apoio do Bota na Mesa nessa missão.

Sem volume e variedade suficientes para atender
mercados mais vantajosos e promissores, muitos

Veja abaixo a trajetória da Coafi:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Coafi

Abrir canais
para produtos
minimamente
processados,
em varejos
locais e nos
condomínios
nos arredores

Criação de
um folder

Pesquisa
de mercado
com
condomínios
da região

Reunião com
Go Horti
para venda a
indústria de
alimentos

PNAE: Ibiúna

PNAE: Ibiúna

PNAE:
Araçariguama

PNAE:
Araçariguama

24

Em negociação
com Go Horti

Cooperativa Agrícola Sul Brasil
de São Miguel Arcanjo
Conhecida como a capital nacional da uva itália e
lar da tradicional Festa da Uva, São Miguel Arcanjo
abriga forte atividade agrícola e é outro importante polo produtor de frutas do Estado de São Paulo.
Além da uva, o município destaca-se pela produção
de caqui, atemoia, pêssego e nêspera, entre outros.
É também residência de uma grande e unida
comunidade de imigrantes japoneses. Na área
rural da cidade está o bairro Colônia Pinhal, onde
há 46 anos cerca de 50 famílias vivem e preservam a cultura nipônica, com escolas que ensinam
o idioma e a maior biblioteca japonesa do país.

Porém, a maior parcela dos produtos dos cooperados é vendida individualmente, principalmente
para atravessadores. Num esforço de conquistar
mercados mais promissores, a cooperativa tem
se estruturado e buscado novos caminhos. Pelo
projeto Microbacias II, adquiriu um caminhão-baú
e um galpão para classificação, embalamento e
armazenamento de produtos.
Com o Bota na Mesa, a cooperativa trabalhou
para acessar de maneira direta, sem intermediários, varejistas de médio porte que tenham como
fator de diferenciação produtos de alta qualidade.
Veja abaixo a trajetória da Sul Brasil:

No bairro também está a sede da Cooperativa
Agrícola Sul Brasil de São Miguel Arcanjo. Fundada
em 1969, inicialmente com cerca de 60 produtores de uva e tomate, a cooperativa tinha como objetivo unir agricultores para a compra de insumos.
Hoje, reúne mais de 270 produtores que cultivam
principalmente uva, mas também outras frutas
como caqui, atemoia e tangerina ponkan, e alguns
legumes e hortaliças.
Além de comercializar insumos agrícolas, a cooperativa atualmente vende uma pequena parte
da produção para permissionários da Ceagesp.

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Sul Brasil

Vender para
varejos
premium

Criação de
um folder

Atacadista e Não foi
varejista de necessário
médio porte

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Quatro
atacadistas
da Ceagesp

Duas redes
médias de
varejo
Uma
cooperativa
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Cooperativa de Agricultores
Familiares 16 de Maio – Coopmaio
Iperó é um pequeno município vizinho de Sorocaba, no interior de São Paulo. Lá está situada a
Fazenda Ipanema, onde no século XIX operou uma
indústria siderúrgica. Após décadas de tentativas
frustradas para impulsionar a produção siderúrgica no local, a fábrica foi fechada e a fazenda passou um tempo sem um destino definido. Em 16 de
maio de 1992, parte da fazenda foi ocupada pelo
Movimento dos Sem Terra, dando origem ao chamado assentamento Ipanema.
Atualmente, neste assentamento estão situadas
quatro cooperativas de agricultores familiares, entre elas a Cooperativa de Agricultores Familiares
16 de Maio – Coopmaio, fundada em 2011 e composta por 27 das 150 famílias que vivem lá.
A Coopmaio foi criada para que os produtores pudessem acessar programas de compras públicas,
como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PAA e PNAE, que é o principal canal de venda

da cooperativa hoje em dia, e absorve boa parte
da produção, que envolve uma variedade de legumes, frutas, verduras e alguns grãos, como milho.
A Coopmaio também é integrante da Cooperativa
Central de Sorocaba, e por ela consegue acessar,
junto a outras cooperativas de agricultores, editais
que demandam maior variedade e volume.
Com o projeto Microbacias II, a cooperativa adquiriu
um caminhão, ferramentas e maquinário para processamento de alimentos, para ajudá-la a agregar valor a seus produtos e aumentar as vendas.
Como uma das contrapartidas deste apoio, cada
cooperado participante dedica parte do seu lote à
produção em sistema agroflorestal.
Para escoar a produção que não é destinada às
compras públicas, a Coopmaio estabeleceu como
plano de trabalho com o Bota na Mesa a instalação de um ponto de vendas próprio próximo ao
assentamento, com objetivo de aumentar a comercialização direta para o consumidor final.
Veja abaixo a trajetória da Coopmaio:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Coopmaio

Instalar ponto
de vendas
próprio

Construção
de folder e
página no
Facebook

Apoio da
equipe do
Bota na
Mesa de
um dia de
vendas
no ponto
próprio

Reunião com
Go Horti

PAA: Iperó

PNAE: São
Bernardo

PNAE: Santo
André
PNAE: São
Bernardo
PNAE: Sorocaba
PNAE: Iperó

PNAE:
Sorocaba
PNAE: Iperó
Ponto de
vendas próprio

Dois
PNAE: Araçoiaba restaurantes
da Serra
locais
Em negociação
com Go Horti
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Associação Isabelense de
Produtores Rurais – Aipro
O município de Santa Isabel, a 60 km de São
Paulo, é berço da Associação Isabelense de Produtores Rurais.
Fundada em 2010, a Aipro é fruto do movimento de um grupo de agricultores familiares do município e região, que desejava acessar compras
públicas e ampliar a venda de seus produtos. No
entanto, desde sua criação, além de fornecer alimentos para escolas municipais de três cidades,
a associação também tem participado ativamente
de espaços como os Conselhos Municipal e Regional de Desenvolvimento Rural, a fim de buscar
melhorias para a população local.

Em 2016, para conquistar novos mercados, a associação criou sua cooperativa, a Cooaipro. Além
do caqui, carro-chefe dos agricultores, são produzidas outras frutas, como atemoia, goiaba e banana, além de hortaliças diversas e mel. Muitos de
seus cooperados vendem a maior parte da produção para feirantes e em atacadistas da Ceagesp,
utilizando a cooperativa para escoar cerca de 20%
de seus produtos.
Assim, com intuito de aumentar as vendas da
cooperativa, diversificar canais de comercialização e fortalecer a agricultura familiar na região, a
Cooaipro vem trabalhando para acessar redes varejistas locais e outros mercados além das compras institucionais, e contou com o apoio do Bota
na Mesa para caminhar neste sentido.

Com o apoio do projeto Microbacias II, a associação adquiriu um caminhão e conseguiu os recursos necessários para a construção de um galpão
que pudesse estocar materiais e, futuramente,
embalar alimentos. Outra parte dos recursos do
projeto foi destinada à melhoria de estradas rurais do município, beneficiando não só a Aipro, mas
também outros setores produtivos da região.

Veja abaixo a trajetória da Aipro:

Cooperativa

Objetivo do
plano de ação

Material de
comunicação

Realização
de piloto

Realização
de reunião de
negociação

Mercados
acessados
em 2015 (início
do projeto)

Mercados
acessados
em 2017 (final
do projeto)

Aipro

Vender para
varejos locais

Construção
de folder e
cartão de
visita

Reunião
com
varejista
local

Reunião com
Go Horti

PNAE: Santa
Isabel

PNAE: Santa
Isabel

PNAE:
Guarulhos

PNAE:
Guarulhos

PNAE: Arujá

PNAE: Arujá
Em negociação
com Go Horti
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“A maioria dos
jovens não quer
trabalhar nem viver
aqui. Minha filha de
18 anos quer ir para
a cidade, ampliar as
ideias, fazer teatro”
AGRICULTOR DE IPERÓ

CAPÍTULO

2

O CONTEXTO
DA CADEIA DE
ALIMENTOS

C

omo foi visto, o trajeto de uma organização de agricultores para a inserção em cadeias de alimentos mais justas pode se dar de
diversas formas e promovendo o acesso a diferentes canais, cada um com seus benefícios
e contrapartidas.
Os desafios comerciais não são poucos, mas
qualquer tentativa de solucioná-los, para que seja
efetiva, deve ir ainda além deles e compreender

fatores que nem sempre são tão evidentes, mas
têm impacto direto na agricultura e no dia a dia
dos produtores.
Diante deste entendimento, e sem a expectativa
de esgotar o campo de possibilidades sobre quais
seriam esses temas, foram definidos e explorados
a seguir seis desses fatores que influenciam os
rumos da cadeia de alimentos e as condições para
torná-la mais inclusiva.
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Urbanização

preservando o frescor dos alimentos e remunerando de forma justa quem o produziu, requer não
só infraestrutura e inteligência logística, mas também investimentos financeiros, regulação, articulação e engajamento de múltiplos atores.

Um importante gatilho que desperta o repensar
das relações na cadeia de alimentos é o fato de
que até 2050 cerca de 65% da população mundial residirá em centros urbanos. (ONU, 2014).
Esse dado mostra que há um terreno fértil para a
criatividade e para a consolidação de um aparato de serviços ligados às cidades e sua dinâmica.
Muitos deles, entretanto, estão desconectados da
realidade do campo e dos agricultores familiares,
responsáveis por produzir a maior parte do alimento que abastece as mesas dos citadinos.

Um exemplo hipotético que ajuda a ilustrar esses desafios é o caminho percorrido por um pé
de alface para chegar de Mogi das Cruzes à mesa
de um morador do centro de São Paulo: plantio,
colheita, embalagem, acomodação em caixas e
em caminhões, uma viagem que enfrenta trânsito,
pedágio e outros obstáculos, a entrega em um entreposto, a divisão em lotes menores para ir para
uma empresa atacadista e o transporte para um
supermercado menor, onde alguém irá manusear,
colocar nas gôndolas, até que o consumidor faça
as suas compras.

O olhar para além do que se vê no prato e nas
gôndolas revela desafios complexos, tanto em escala quanto em diversidade. Abastecer um extenso território com alta densidade populacional,

Figura 1: Área de ocupação densa na cidade de São Paulo
Fonte: IBGE, 2017.
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O caso é emblemático, pois a indústria de alimentos desenvolveu capacidades de distribuição e representação de seus produtos em pontos fora do
eixo central urbano e a preços acessíveis. Muitos
desses produtos estão no rol dos processados e
ultraprocessados. Se consumidos em excesso,
causam sérios riscos à saúde das pessoas. (Ministério da Saúde, 2014).
São muitos elos e processos que devem ser coordenados, em pouco tempo, para que o ciclo dessa cadeia se feche, sem contar o desperdício que
pode haver nesse longo percurso.

O que se vê como consequência são espaços
em que praticamente não há oferta de alimentos
nutritivos e frescos, como frutas, verduras e legumes. São os chamados desertos alimentares1.

Em grandes manchas urbanas, como a que está
colocada na região urbana e periurbana de São
Paulo, o número de pontos para serem abastecidos são muitos. Sem uma governança compartilhada sobre os caminhos que serão percorridos, o
trajeto muitas vezes não é o mais eficiente, muito menos o mais curto. Na conta final, a logística
para fazer o alimento chegar até a cidade pode
representar mais de metade de seu custo total.
E boa parte da margem do agricultor familiar fica
pelo caminho.

Algumas alternativas para o abastecimento das
cidades têm surgido, e o tema da agricultura urbana merece um destaque nesse contexto. Seria
possível produzir alimentos saudáveis na cidade
ou promover circuitos curtos de produção e comercialização destes alimentos?

Quando essa cadeia se depara com a acentuação da desigualdade social nas cidades, torna-se
mais relevante o debate sobre a distribuição dos
alimentos que compõem a “comida de verdade”.
Ou seja, os alimentos frescos, indispensáveis do
ponto de vista nutricional. À baixa disponibilidade e
disseminação de informações sobre bons hábitos
alimentares, adiciona-se um desafio de criar rotas
efetivas para que o alimento chegue nas mesas
de toda a população, independentemente de seu
endereço e sua renda.

Não necessariamente a ambição seria de abastecer uma cidade como São Paulo. Mas é interessante pensar nas mudanças que a aproximação de
moradores urbanos aos ciclos da natureza poderia
despertar nos padrões de consumo, qualificando
a demanda e influenciando a busca por alimentos
mais nutritivos e seguros. Em outras cidades do
mundo, a agricultura urbana representa também
a promoção de espaços agradáveis e sadios de
convivência, e até mesmo fonte de renda para populações em situação de vulnerabilidade.

São várias as funções que hortas e canteiros urbanos poderiam exercer, desde a vertente mais ativista, de ocupação de espaços públicos, até a dimensão da produção de alimentos em pequena escala.

1 - A esse respeito, a plataforma digital www.desertosalimentares.com.br, elaborada por alunos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo,
no âmbito da disciplina Formação Integrada para a Sustentabilidade, retrata de forma interativa o fenômeno dos desertos alimentares
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Três casos de agricultura urbana
CIDADE, PAÍS

Nº DE HABITANTES

DESCRIÇÃO

Rosário, Argentina

1,194 milhão

Como alternativa à crise econômica
em 2001, a agricultura urbana foi
institucionalizada como política pública
na cidade em 2002, a fim de garantir a
alimentação das pessoas mais vulneráveis
e, especialmente, ser uma fonte de
renda e autossustento da população
desempregada. (LATTUCA, 2012)

Montreal, Canadá

1,741 milhão

A cidade é marcada por uma tradição cultural
de práticas de agricultura e a atividade está
inserida no estilo de vida da população, que
busca integrar a rotina urbana à natureza.
São cerca de 97 hortas comunitárias na
cidade, que envolve a participação ativa de
42% da população. (OLIVEIRA, 2016).

Havana, Cuba

2,125 milhões

A partir da ruptura na importação da
União Soviética e frente a uma escassez
massiva de alimentos em 1989, a comida
se tornou um fator determinante na
configuração da cidade. São mais de 8 mil
hortas, em todos os bairros, garantindo um
abastecimento de quase 60% da produção
de hortaliças do país, orgânicas. Para
tanto, foi estabelecido desde então um
aparato que envolve a disponibilização de
terrenos, o serviço de assistência técnica,
recursos como mudas e sementes, e
infraestrutura para venda direta em
mercados agrícolas. (LOPES, et al., 2017).

Fonte: Elaboração própria.
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Quando o assunto é a interface rural-urbana, convém destacar que a urbanização traz importantes oportunidades para pensar o território
a partir das atividades e funções que cada lugar
pode e deve desempenhar. Um exemplo recente é

o novo Plano Diretor de São Paulo, que reconhece
que 27% da cidade é formada por espaços rurais.
Esta demarcação está inserida em uma diretriz do
Plano que busca incorporar a agenda ambiental
ao desenvolvimento da cidade, entendendo que
espaços rurais são multifuncionais e desempenham um importante papel para a geração de renda, a produção de alimentos, a conservação da biodiversidade e a prestação de serviços ambientais2.
A tendência da urbanização e seus impactos sobre a cadeia de alimentos é evidente. Há, no entanto, sinais de que as fronteiras entre o rural e o urbano tornam-se mais permeáveis, como nos mostram
os movimentos de agricultura urbana e o caso do
Plano Diretor de São Paulo, por exemplo. A forma
como os moradores das cidades se alimentam e a
teia construída para seu abastecimento têm grande potencial de influenciar a vida no campo e promover transformações necessárias na cadeia.

Figura 2: Zona urbana e zona rural estabelecidas no plano diretor estratégico de São Paulo
Fonte: PMSP. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 2015

2 - Prefeitura de São Paulo. “Plano diretor estratégico”. 2014.
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blicas, impulsionados principalmente pelo contexto dramático vivido em meados de 2014 e 2015,
quando a cidade passou por uma grave situação
de escassez. São Paulo também é terreno de aproximadamente 450 km² de unidades de conservação ambiental e resguarda uma das maiores florestas urbanas do mundo, no Parque Estadual da
Cantareira. (Prefeitura de São Paulo, 2015).

Em um contexto em que os limites da disponibilidade de água, solo e biodiversidade dão sinais
de alerta, a criação de uma cadeia de alimentos
mais justa e inclusiva torna-se cada vez mais
importante. Cerca de 60% desses recursos foram degradados nos últimos anos e projeções
sobre a perda da biodiversidade apontam que Sendo a atividade agrícola altamente dependena atividade agrícola é responsável por 70% dos te e impactante dos ecossistemas, esta atividade
danos causados. (TEEB, 2015).
é central no debate da transição para uma economia sustentável. E, neste contexto, os agricultores
Para que se possa analisar os danos e os riscos familiares podem ser importantes aliados.
da degradação ambiental, a abordagem de valoração de serviços ecossistêmicos oferece pistas A produção de alimentos em pequena escala,
interessantes. Isto porque a metodologia é capaz como é a agricultura familiar, permite maior diverde “mensurar ou monetizar as contribuições dire- sificação de produtos, reduzindo riscos de esgotas ou indiretas dos ecossistemas ao bem-estar tamento de nutrientes no solo, e integração com
humano”. (TEEB, 2010). Essa abordagem, portanto, atividades animais. Com os devidos recursos, intraduz em termos econômicos a importância do formações e incentivos, a agricultura familiar teria
fluxo de benefícios da natureza para a sociedade, e que são aparentemente “gratuitos”. Alguns
exemplos diretamente relacionados à agricultura
familiar são: a provisão de alimentos, a formação
do solo e o controle do clima. Há também benefícios intangíveis, relacionados à cultura, à religião,
ao lazer e à beleza cênica.
É também contínua a diminuição da produção natural de água, por razões que vão desde o aterramento de nascentes até o uso irregular e predatório do solo. Esta realidade pode tornar-se ainda
mais preocupante à luz do acelerado ritmo de crescimento econômico e demográfico, que demandará, até 2050, um volume de 55% a mais de água,
em relação ao cenário do ano 2000. (TEEB, 2015).
Em São Paulo, por exemplo, a vulnerabilidade
hídrica é pauta de diversos projetos e políticas pú34

MILENE FUKUDA

Disponibilidade
de recursos naturais

Em termos de boas práticas, o sistema agroflorestal e os cultivos orgânicos se destacam pelas contribuições para a qualidade do ar, da água,
do solo, além da conservação de espécies da fauna e flora. (MARTINS, et al., 2013). Esses sistemas
tornam-se especialmente importantes em áreas
com espécies nativas e reservatórios de água,
como na zona Sul da cidade de São Paulo, região
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

Vantagens dos sistemas
agroflorestais para a agricultura
familiar e os ecossistemas
f Redução de custos, pois a sinergia entre as
diferentes espécies de plantas e animais reduz
a proliferação de ervas daninhas e culturas
indesejadas;
f Colheita o ano todo, em virtude dos
consórcios de culturas e de combinações
produtivas com diferentes sazonalidades;
f Recuperação de áreas degradadas, com o
sistema de cobertura do solo e de podas, que
devolve matéria orgânica e nutrientes à terra.
f Agregação de valor aos produtos.
Fonte: Embrapa Roraima, 2017.

Em termos de comercialização, e à luz do objetivo de uma cadeia de alimentos mais inclusiva, a
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o potencial de prover alimentos e combinar esta
missão a técnicas e tecnologias de produção capazes de moldar a paisagem e prover benefícios
ambientais (MAGALHÃES, 2010), que podem ser
ilustrados, por exemplo, pelo sequestro de carbono da atmosfera no solo. (TEEB, 2015).
adoção de práticas alinhadas à conservação dos
recursos naturais, e a devida comunicação delas
aos mercados consumidores, são diferenciais que
podem aumentar o valor dos produtos e contribuir
para a viabilidade das áreas rurais.
Sem a expectativa de tirar conclusões ou apontar
caminhos a respeito do contexto descrito acima,
o fato é que cada sistema de produção depende
(i) das vocações territoriais e (ii) das aptidões dos
agricultores (bem como dos recursos dos quais
eles dispõem).
Alguns passos importantes para a conservação
ambiental já foram dados, com a existência de linhas de crédito que possam apoiar os agricultores
nesta transição. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (linhas Agroecologia, Eco e Floresta) e o Programa ABC (Agricultura
de Baixo Carbono) são dois exemplos. Entretanto,
muitos estudos e avaliações apontam desafios em
sua implementação, principalmente relacionados à
transferência de tecnologias e aprendizagem para
os públicos envolvidos (técnicos agrícolas, produtores rurais e instituições financeiras).
A produtividade da agricultura familiar e a sua contribuição para a economia e para a segurança alimentar depende do bom funcionamento dos ecossistemas. Tornar a cadeia de alimentos mais sustentável,
justa e inclusiva, passaria, portanto, por trazer para
o debate essas e outras questões que certamente
influenciarão os rumos da produção e do consumo.
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O que ainda é considerado um nicho de mercado,
já aponta sinais de ampliação para um número
cada vez maior de consumidores. (GFK, 2017). Esta
tendência é de especial importância, considerando
que mais da metade da população brasileira está
acima do peso ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e que o consumo de alimentos frescos, ou seja, frutas, legumes e verduras, é
essencial para uma dieta saudável e equilibrada.
Outro movimento de destaque, impulsionado
principalmente pela urbanização e pela ampla
inserção das mulheres no mercado de trabalho,
é o crescimento do número de refeições feitas fora de casa. Grande parte dos habitantes
de cidades como São Paulo, onde os trajetos
são longos e demorados, optam por alternativas
encontradas nas ruas: restaurantes, cafés, lanchonetes, padarias, e até mesmo os carrinhos de
vendedores de frutas. Nesse sentido, há também
demanda expressiva para alimentos de rápido
preparo, pré-cozidos, com embalagens práticas,
em porções individuais, já higienizados e prontos
para consumo. (BELIK, 2010).

Padrões de consumo
Da experiência acumulada durante dois anos
em contato com o mercado de alimentos frescos da região urbana e periurbana de São Paulo,
salta aos olhos a influência que os consumidores exercem sobre essa cadeia. As escolhas, os
hábitos e as preferências no modo de comprar
e consumir rapidamente atingem a realidade do
campo. Algumas delas têm sido amplamente difundidas em diversos estudos sobre o comportamento do consumidor.
Uma primeira tendência é o crescimento da preocupação dos brasileiros com a saúde e a estética.

Em relação à rastreabilidade, nota-se que esta
é uma tendência que tem se destacado em mercados mais maduros. Na União Europeia, onde o
tema está mais avançado, existe um robusto sistema de governança da cadeia de alimentos, representado pela Agência Europeia de Segurança
Alimentar. Desde 2002, está em vigor a legislação
que torna a rastreabilidade obrigatória para todas
as empresas de alimentação, que devem ser capazes de identificar o lugar de origem dos produtos, bem como comunicá-los aos consumidores
(especialmente no caso de frutas, verduras, legumes e carne). Por não haver uma lei específica no
Brasil, o avanço dessas iniciativas dependerá da
maior exigência dos clientes. (IDEC, 2014).
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Um importante ganho da rastreabilidade é saber se
as frutas, verduras e legumes estão em conformidade com as regras da vigilância sanitária, e se apresentam ou não resquícios de resíduos utilizados na
produção. Ainda que algumas redes varejistas tenham capacidade de fiscalizar seus fornecedores,
esta prática é pouco representativa na cadeia em
geral e isso traz riscos à saúde dos consumidores.

Na linha das tendências do consumo, um fato
notável na cadeia é a busca por alimentos orgânicos. Sem a utilização de insumos químicos na
produção, o mercado de orgânicos cresceu 20%
em 2016, com faturamento de 3 bilhões de reais.
(ORGANIS, 2016). Há promissoras expectativas de
crescimento, dado que 85% dos brasileiros declararam não consumir orgânicos. Os motivos são
principalmente o elevado preço de venda, a falta
de conhecimento sobre os benefícios, e a dificuldade de encontrá-los no mercado.

SHUTTERSTOCK

Sobre este tema, é interessante notar que um
grupo mais maduro de consumidores passa a
buscar produtos diferenciados, a que são atribuídas identidades regionais ou do perfil do produtor. Mesmo sem construir um vínculo direto entre
quem produz e quem consome, seria possível en-

curtar a cadeia de comercialização utilizando estratégias como o nome do agricultor, da comunidade ou da região. (PORTILHO, 2010).
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As tendências
na alimentação
dos brasileiros
f Sensorialidade e prazer: Valorização de
experiências gastronômicas e de uma culinária
com produtos regionais e étnicos. Ênfase em
alimentos gourmet e premium, geralmente de
maior valor agregado.
f Saudabilidade e Bem-estar: Em função das
preocupações com sobrepeso e obesidade, os
alimentos de baixo teor calórico, saudáveis, sem
aditivos químicos, destinados a dietas, ganham
espaço no mercado.
f Conveniência e praticidade: Busca por
alimentos semiprontos ou prontos para
consumo, que permitam a economia de tempo
e esforço. Há especial interesse por porções
individualizadas, que podem ser consumidos
fora do lar e em trânsito.

f Confiabilidade e qualidade: Consumidores
mais bem informados buscam selos e
certificações que garantam a procedência e a
qualidade dos alimentos, dos ingredientes e das
práticas de fabricação.
f Sustentabilidade e ética: Interesse por
produtos relacionados a causas ambientais e
sociais, que comuniquem a preocupação com os
impactos desde a obtenção da matéria-prima
até o descarte das embalagens.
Fonte: Brasil Food Trends 2020

Os efeitos dessas tendências e dos hábitos de
compra geram desdobramentos para uma ampla
rede de pessoas que integram o caminho para
que o alimento chegue ao prato. Produzir, fornecer insumos e materiais, processar, embalar, distribuir, vender, revender, preparar, descartar… Em
meio a tantos processos e a partir da interação
nem sempre coordenada entre os diversos atores, temas transversais surgem como obstáculos.
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Um exemplo prático é o caso da padronização
de frutas, verduras e legumes. De um lado, a existência de normas de classificação auxilia a precificação, a comunicação entre quem produz e quem
compra, além de ser uma medida para o controle
de qualidade e segurança do alimento. Por outro
lado, a produção em formatos homogêneos, no
tamanho mais desejado, sem deformações, em
todas as épocas do ano, é uma tarefa complexa
para quem lida com as variáveis do campo.
Uma série de fatores, tais como as estações do ano,
as intempéries climáticas, as práticas de manejo, a
renda, e também o acesso à informação, influenciam
a produção de alimentos. Para um agricultor familiar,
cuja renda depende do escoamento de sua produção, o percentual de produtos descartados por estarem fora da uniformidade estética demandada gera
um impacto significativo em sua renda.
Os mercados e consumidores, nesta lógica, poderiam abrir espaço para a emergência das demandas que vêm dos agricultores e da natureza.
Em outros países, e também no Brasil, soluções
criativas têm sido pensadas para dar vazão aos
alimentos com qualidade, mas que apresentam tamanhos diversos e deformações no formato. São
os alimentos “feios”. Por estarem nas margens da
cadeia, são vendidos a preços mais baixos.
Outras questões emblemáticas, como a baixa
variação no cardápio e o desconhecimento da
sazonalidade dos alimentos são hábitos dos
consumidores que geram assimetrias entre os
mercados e a realidade do campo.
Iniciativas que ampliem o intercâmbio entre as
partes e estabeleçam mais pontes entre os envolvidos são de extrema importância e irão apontar os
caminhos para a valorização da agricultura familiar.
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A cadeia de alimentos mudou radicalmente ao
longo dos últimos 50 anos. A produção de alimentos praticamente dobrou, as dietas tornaram-se mais variadas e sofisticadas em termos
de qualidade, sabor e forma. Além disso, numerosas empresas surgiram em âmbito local, nacional
e multinacional, com soluções inovadoras para a
subsistência e a satisfação das pessoas.
Ao mesmo tempo, a Terra passou por grandes
variações climáticas. Ações humanas, como o
consumo de combustíveis fósseis, os desmatamentos, os processos industriais e a agricultura,
são hoje os principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa, que vêm elevando a temperatura média do planeta, com consequências prejudiciais aos ecossistemas e à vida
de diferentes espécies, incluindo dos próprios
seres humanos.
As mudanças climáticas são percebidas de duas
formas diferentes. A primeira delas se dá por meio
dos eventos climáticos severos de caráter contínuo, que se tornam mais longos e intensos,
como períodos de seca prolongados. A segunda é
representada pelos eventos, os quais vêm tornando-se mais acentuados e frequentes, como os
furacões e chuvas extremas. Ambos os tipos de
eventos representam um sério risco para a segurança alimentar e, portanto, para os modos de vida
de milhões de pessoas, uma vez que afetam a safra de boa parte dos alimentos. Segundo estudos
de impacto já realizados, os países em desenvolvimento são os que mais sofrerão com os efeitos
do aumento da concentração de carbono na atmosfera e do aumento da temperatura, sendo
a pobreza e a fome as facetas mais cruéis deste
cenário. (FAO, 2016).

Uma nova realidade climática, resultante de
emissões de gases do efeito estufa lançadas na
atmosfera em ritmo crescente desde a segunda
revolução industrial, exige um sério compromisso
dos países e das empresas. Um novo paradigma
de sociedade precisa ser acordado – e coordenado – entre um grande número de organizações
que pautam os modos de produção e consumo.
Um desses compromissos, e o mais importante
até hoje, foi definido em 2015 e está em vigor desde 2016: o Acordo de Paris sobre a Mudança do
Clima. Nele, mais de 130 países comprometeram-se
com metas de redução das emissões a fim de conter a elevação da temperatura média global em até
2 graus Celsius, com esforços para limitar até 1,5
graus acima dos níveis pré-industriais.
O caminho para este objetivo não será fácil. No
âmbito do Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu
a reduzir em 43% suas emissões de gases do efeito estufa até 2030 (em comparação com os níveis
de 2005). Dados da ONU (Organização das Nações
Unidas) de 2017 estimam que um desenvolvimento
plenamente sustentável e uma economia mundial
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extremos, como secas e inundações, são alguns
dos desafios já percebidos por grande parte dos
agricultores e que impactam seriamente a produtividade das culturas. Nesse sentido, seria necessário adaptar as culturas para uma nova situação.
Um estudo da Embrapa de 2008 apontou que, até
2020, a mandioca poderá desaparecer no semiárido, o café terá desafios de produtividade no Sudeste, e o agreste nordestino terá perdas significativas de milho, arroz e feijão. (EMBRAPA, 2008).
de baixo carbono e resiliente exigiria recursos na
ordem de US$ 5 a 7 trilhões por ano até 2030. Este
número mostra a magnitude de possíveis impactos e a necessidade de preparar as economias e
comunidades para um novo contexto, visto que os
custos de não agir seriam muito maiores.
O debate sobre as mudanças climáticas é protagonizado por medidas de mitigação, no qual
ações são voltadas para a redução da emissão
de gases do efeito estufa, e de adaptação, cujos
esforços buscam diminuir a vulnerabilidade da população e dos ecossistemas e construir resiliência
frente aos eventos climáticos e seus impactos.
Ressalta-se que a vulnerabilidade é, em grande
parte dos países da América Latina, fruto de fatores não climáticos. São as questões socioeconômicas, políticas e tecnológicas que acentuam a
desigualdade dos modos de vida de grande parte
da população. (OBERMAIER et al., 2013).
Para além deste panorama, os riscos das mudanças climáticas afetam de forma especial a
cadeia de alimentos, que responde por 24% das
emissões globais de gases de efeito estufa, e a
agricultura, que ocupa 37% da superfície terrestre.
(VERMEULEN, et. al. 2012).
Mudanças no regime de chuvas, proliferação de
pragas e doenças, e maior frequência de eventos

No caso da agricultura familiar, que está entre os
grupos mais vulneráveis, uma série de estudos indicam práticas dentro e fora das propriedades que
podem fortalecer a categoria. As soluções passam por implementar processos de aprendizagem,
promover capacidades locais adaptativas, conectar agricultores ao mercado, garantir o acesso a
linhas de crédito e fomentar o uso de novas tecnologias. O campo poderia ser um lugar mais resiliente e com melhor qualidade de vida, ao mesmo
tempo gerar benefícios para a sociedade. O fato é
que muitas das medidas pensadas para reduzir a
vulnerabilidade às mudanças climáticas geram
benefícios independentemente do grau de certeza sobre os eventos possíveis no futuro – são as
chamadas medidas de não-arrependimento.
Um olhar ampliado para a cadeia de alimentos
aponta para a necessidade de buscar transformações em todos os elos, desde a produção até
o pós-consumo. Ao ultrapassar a porteira das propriedades agrícolas, o principal impacto ambiental
das atividades está associado ao uso de energia
para a refrigeração dos produtos e de combustíveis para o transporte. Nesse sentido, a transição no uso de alternativas renováveis de energia
(solar e eólica) e a construção de cadeias curtas
de distribuição e comercialização favorecem uma
menor pegada ecológica dos alimentos. Junto
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Como a agricultura familiar pode responder
aos desafios das mudanças climáticas?
ATIVIDADES DENTRO
DA PROPRIEDADE RURAL

ATIVIDADES FORA
DA PROPRIEDADE RURAL

Sistemas de captação de água e irrigação
mais eficiente (aspersão, gotejamento)

Acesso a mercados

Sistema de plantio direto

Redes de comunicação
e informações climáticas

Predação natural de pragas
e redução de pesticidas

Assistência técnica e serviços
de extensão rural

Agricultura de precisão
Rotação / diversificação de culturas

Diversificação de renda na
propriedade (pluriatividade)

Integração de atividades animais,
vegetais e florestais

Acesso a crédito e a seguros

Cultivo de espécies autossuficientes
em nitrogênio, tolerantes a altas
temperaturas e à seca

a isso, trabalhar de forma integrada aos diferentes
elos da cadeia para assimilar as variações projetadas para os padrões climáticos e viabilizar, de forma integrada, investimentos em medida de adaptação, é um caminho para fortalecer resiliência e
reduzir riscos.
Um papel de destaque também é direcionado aos
hábitos de compra e à corresponsabilidade de
consumidores. Alguns estudos sugerem que mudanças na dieta podem ser mais efetivas que algumas técnicas agrícolas para a redução das emissões
globais (Popp et al., 2010). Atualmente, em virtude
do aumento do consumo de alimentos derivados
de animais e de comidas processadas e embaladas, nota-se que as escolhas alimentares possuem

Fonte: Adaptado de FAO. Climate change, agriculture
and food security. 2016.

implicações que vão muito além do prato. Além de
danos à saúde, o excesso de consumo dessas calorias e de produtos sem rastreabilidade são práticas
que não favorecem a transição da cadeia para um
modelo de menor impacto ao meio ambiente.
Nos próximos anos, a expectativa é que as mudanças climáticas sejam compreendidas de forma
integrada a outras agendas de desenvolvimento.
Nesse sentido, agricultura, saúde e segurança
alimentar são fundamentais para serem levados
em consideração. Quanto mais enraizadas estiverem as medidas de adaptação e mitigação nessas
agendas, mais rapidamente serão alcançados os
avanços necessários para cumprir com os compromissos estabelecidos.
42

Infraestrutura
e tecnologia
A articulação entre produtores, distribuidores, atacadistas, comerciantes e consumidores exige uma
capacidade de infraestrutura instalada mínima, que
seja capaz não apenas de conectar os elos e potencializar a atividade econômica, mas também de
colaborar com a qualidade de vida da população de
uma certa região. Por infraestrutura, entende-se,
com especial destaque, a qualidade de estradas,
o fornecimento de energia e redes de esgoto, as
instalações para processamento de produtos, os
maquinários e ferramentas utilizados para produzir,
transportar e armazenar os alimentos, e também
as redes de comunicação e internet.
É preciso considerar que todos esses elementos
influenciam a competitividade dos produtos da agricultura familiar no mercado, em especial as condições e o estado em que são entregues e a que preço chegam ao consumidor final. Isso ocorre porque
o estágio pós-colheita absorve grande parte dos
custos do produto, sendo o transporte responsável
por cerca de 30% deste valor. (Oliveira, 2014).
Dentro deste contexto, assegurar boas condições para o escoamento da produção e para circulação dos próprios moradores não se trata, no
entanto, de transpor padrões urbanos para o rural.
Mas de garantir que as condições de bens públicos, como estradas, energia, esgoto, água, atendam às necessidades da sociedade local.

Infraestrutura no meio rural
Em 2013, 29,8 milhões de habitantes residiam
no meio rural ou em comunidades afastadas
(15,6% da população brasileira).
fApenas 22% tinham acesso a serviços
adequados de saneamento básico

f 89,7% das pessoas estavam conectadas à
rede de energia elétrica
f 18,5% dos domicílios tinham acesso à
internet, em comparação com 60,8% dos
domicílios urbanos.
Fonte: IBGE, 2013.

Apesar dos desafios, avanços importantes foram
realizados no âmbito de programas governamentais
para o desenvolvimento da agricultura familiar no
acesso ao mercado. Ter uma frota própria para realizar o transporte, bem como uma unidade de processamento para aumentar a duração dos alimentos,
requer investimentos altos para quem trabalha com
uma escala reduzida. A partir desta constatação, o
projeto Microbacias II, desde 2011, já investiu em
mais de 250 organizações de agricultores familiares,
comunidades indígenas e quilombolas do Estado de
São Paulo, para a construção de galpões, aquisição
de maquinários e frotas, entre outras coisas.

É importante considerar, no caso da agricultura
familiar, que as limitações de acesso a canais de
comercialização ocorrem não só em termos financeiros, mas também em relação à capacidade de
gerir a infraestrutura da melhor forma. São processos para além das atividades desempenhadas
no campo, que requerem habilidades de planejamento, gestão e controle.
Em termos de gestão e de infraestrutura instalada na cadeia de alimentos, o desperdício desponta
como um dos resultados mais preocupantes. No
Estado de São Paulo, os níveis médios de perdas
de hortaliças no pós-colheita são de 35%, que seria
suficiente para abastecer 53 milhões de habitantes. (Vilela, 2003).
Ciente deste contexto e do potencial que os mercados têm em contribuir para amenizar este desafio,
a França é um país que tem utilizado mecanismos
regulatórios para incentivar práticas sustentáveis
na cadeia. Em 2016, foi aprovada uma lei que proíbe
o desperdício de alimentos nos supermercados. Em
vez de descartá-los, os estabelecimentos acima de
400 m² são obrigados a doá-los para organizações

de caridade. No país, estima-se que 11% do desperdício é causado dentro dos mercados, realidade
bem próxima do que se vê no Brasil.
Das lições e aprendizados acumulados, nota-se
que, por um lado, há uma interpretação equivocada dos mercados e dos consumidores sobre
o melhor aproveitamento dos alimentos, que poderiam ser consumidos com segurança, mas são
descartados em virtude da aparência. Por outro
lado, as práticas realizadas no campo, no momento da colheita, o modo de embalagem para
transporte, a seleção para a exposição em gôndolas e bancas, o manuseio dos consumidores,
e a gestão dos alimentos nas próprias residências são processos nos quais também ocorrem
perdas significativas de alimentos próprios para
o consumo. Um desafio transversal que requer
gestão compartilhada de múltiplos atores, e no
qual a infraestrutura poderia exercer uma importante contribuição.
Um exemplo prático e amplamente debatido em
outros países tropicais é a refrigeração. No caso
de produtos altamente perecíveis, como frutas,

44

verduras e legumes, a instalação desses sistemas
nas etapas de transporte e armazenagem tende a
retardar as mudanças de textura, coloração, o amadurecimento e outros efeitos indesejáveis resultantes da exposição a temperaturas médias elevadas.
Se há desafios em termos de infraestrutura, por
outro lado, alternativas para a modernização das
propriedades e dos processos na cadeia emergem
em um contexto no qual o rural deixa de ser visto como um lugar de pouca eficiência. (Bernardes,
2005). As chamadas startups e “agtechs”, bem
como pequenas e médias empresas de inovação
tecnológica, fazem parte de um ecossistema de
soluções com alto potencial de crescimento.
Muitas dessas inovações estão inseridas na
chamada agricultura de precisão, uma tendência
tecnológica que busca a exatidão de informações
para a tomada de decisão no campo. Essas tecnologias, se devidamente aplicadas, seriam capazes
de orientar a gestão de sistemas agrícolas e monitorar de forma mais precisa o que acontece na
superfície do solo e das lavouras.

Funções desempenhadas
por novas tecnologias para
a agricultura familiar
f Uso eficiente de insumos agrícolas e fatores
de produção
f Redução de custos
f Aumento da produtividade
f Menor contaminação ambiental
Fonte: FOOTE, 2016.

É evidente que o impacto dessas tecnologias
será tão maior quanto forem as propriedades. Segundo a Embrapa, a agricultura familiar e o cultivo
de alimentos como frutas, verduras e legumes em
pequena escala, são exemplos de que precisão na
produção é naturalmente mais provável, se comparada às grandes fazendas produtoras de commodities, como a soja, o milho e o café. Entretanto,
alguns estudos avaliam que o potencial dessas
tecnologias é de grande relevância, mesmo em
contextos em que o trabalho é exercido manualmente. Esse entendimento decorre do fato de que
a atividade agrícola é intrinsecamente relacionada
a uma série de variáveis das quais não se tem controle, como é o caso do nível de retenção de água
no solo e da disponibilidade de nutrientes que favorecem o bem-estar das plantas.
Para que a travessia rumo às novas tecnologias
seja realizada de forma efetiva e inclusiva, considerando as vulnerabilidades dos agricultores familiares,
chama atenção o desafio de transferência e implementação dessas soluções. É pertinente e relevante
destacar que 18,5% dos domicílios situados no campo tem acesso à internet, e grande parte da conexão é realizada via aparelhos celulares, presentes em
mais de 50% das residências rurais. (IBGE, 2014).
Os avanços em termos de infraestrutura e tecnologia terão impactos importantes na forma como
os alimentos serão produzidos e disponibilizados
no mercado. Poderão também contribuir para o
enfrentamento de desafios, como a crescente falta de mão de obra. No entanto, criar as bases para
promover a interatividade entre locais distantes,
seja por meio de estradas, seja pela internet, são
elementos de transformação para que os territórios dos agricultores familiares possam ser mais
igualitários, mais competitivos e, principalmente,
com melhores condições de vida para as famílias.
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Fatores
socioeconômicos
Um olhar ampliado para os padrões de vida em
um determinado contexto revela questões desafiadoras enfrentadas pelas populações e o meio
em que vivem. Entendendo que cada território é
resultado de uma atuação histórica, econômica,
política e cultural, convém notar que esses desafios se manifestam de forma muito diferente nas
regiões brasileiras. (SANTOS, 1996).

SHUTTERSTOCK

Partindo de questões mais básicas, como o pressuposto de que saber ler e escrever são condições básicas para o acesso à informação, e para o
próprio exercício da cidadania, nota-se que avan-

ços importantes aconteceram em termos do nível
de instrução da população adulta. Entretanto, perpetua-se a disparidade entre as regiões rurais
e urbanas. Em 2011, a população analfabeta do
campo era de 21,2%, o dobro da média nacional,
enquanto nas zonas urbanas a taxa era de 6,5%
no mesmo ano. (IBGE, 2011).
Uma das características que ajuda a entender
esta realidade é a precariedade histórica das escolas rurais. Em termos de infraestrutura escolar,
questões como abastecimento de água, acesso a
redes de esgoto e de energia elétrica são defasagens básicas ainda a serem transpostas. Além
disso, a adoção de metodologias de ensino que
pouco incorporam as particularidades do contexto rural traz como desdobramento um aprendizado calcado no ideário da urbanidade. Dessa forma,
as escolas rurais são frequentemente esvaziadas
– de matrículas e de sentido –, contribuindo para a
evasão dos jovens agricultores familiares.

Panorama das escolas
rurais no Brasil
f Na zona rural, 7,4% das escolas não possuem
energia elétrica, 12,7% não têm esgoto sanitário
e 11,6% não têm abastecimento de água.
f 33,9% das escolas brasileiras
encontram-se na zona rural, mas representam
apenas 11,2% das matrículas.
f 89,8% das escolas com ensino médio estão
na zona urbana e 10,2% na zona rural.
Fonte: INEP, 2016.

Uma implicação direta, apontada por diversos estudos sobre o tema, seria a baixa disponibilidade de
mão de obra no campo, um risco para o abasteci-
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mento e para a segurança alimentar. Entretanto,
diante de novas dinâmicas entre o campo e a cidade, e da emergência de tecnologias para a produção
de alimentos, o que mais preocupa nesse contexto
é colocar em risco um estilo de vida de liberdade,
autonomia e proximidade com a natureza. (GVces,
2016). Suportando condições básicas de infraestrutura, lazer, cultura e renda, 84% dos jovens agricultores não trocariam a vida rural por uma oportunidade de trabalho na cidade. (Nead/MDA, 2013).
O crescente desinteresse da juventude pela
prática agrícola não se relaciona apenas com os
desafios vividos nas escolas. Este cenário se estende por questões de infraestrutura, serviços, tecnologia, acessibilidade e sociabilidade. Passa também
pela busca da liberdade, da autoafirmação e de um
ideário de progresso e evolução, muitas vezes reforçado pelos pais e vinculado aos espaços urbanos.
A defasagem em termos de educação e escolaridade é também emblemática diante de um novo
cenário, no qual habilidades passadas de pai para
filho não são mais garantia para a reprodução social
das famílias rurais. Competências gerenciais relacionadas à diferenciação, à agregação de valor, e à
diversificação das fontes de renda da propriedade
– também chamada de pluriatividade – são características comumente associadas à viabilidade de
propriedades agrícolas. (FAVARETO, 2006 e SCHNEIDER, 2010).
Os dados do último Censo Agropecuário, em
2006, permitem inferir que há uma estreita relação entre o grau de instrução dos dirigentes das
propriedades e a renda proveniente de receitas
não agropecuárias. É o que se pode observar na
região Sul, notavelmente mais desenvolvida em
termos de indicadores socioeconômicos, tanto rurais quanto urbanos. Em um outro extremo, estaria

a região Nordeste, na qual 41% dos proprietários
rurais são analfabetos, e cujas rendas não agropecuárias são inferiores à média nacional.
Essas receitas são importantes em um contexto
em que grande parte dos agricultores familiares
têm suas competências e capacidades voltadas
ao cultivo da terra e à transformação dos alimentos em produtos de maior valor agregado. Poucos
deles conseguem trabalhar na lógica de escoar sua
produção até que ela chegue ao mercado consumidor, e também em diversificar suas fontes de renda,
seja por meio de serviços prestados, pelo recebimento de aposentadorias ou de outros recursos do
governo. Nesse sentido, compromete-se a capacidade dos agricultores em minimizar os impactos
gerados pelas variáveis ambientais, como distúrbios climáticos e comerciais, nos casos de atrasos
no pagamento ou mesmo calotes de clientes.
Outro aspecto que corrobora com a desigualdade
do contexto socioeconômico nas regiões do Brasil
é a interação com serviços e políticas públicas.
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Em relação ao acesso a crédito, as regiões Sul
e Sudeste são as que mais utilizaram os recursos
destinados à agricultura familiar, por meio do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF).
Dentre os fatores relacionados a esta realidade,
três capacidades merecem especial destaque: o
grau de aprendizado, de conhecimento e auto-organização da sociedade local. (IPEA, 2010).
Não apenas no espaço rural é que se situam os
desafios socioeconômicos que tocam a cadeia de
alimentos.
Também nos centros urbanos há um claro descompasso na incidência de pobreza que atinge as
cinco maiores cidades brasileiras, superior a 20%,
em comparação com a média nacional de 9,96%.

O agrupamento de indicadores socioeconômicos
das capitais brasileiras mais populosas revela uma
preocupação em termos de segurança alimentar e nutricional, em relação tanto ao acesso aos
alimentos, quanto às capacidades para realizar
escolhas saudáveis e seguras do ponto de vista
nutricional. Nas cidades residiria, portanto, o desafio adicional de incorporar a vulnerabilidade de um
grupo significativo de consumidores na gestão e
comercialização de alimentos.
Diante de um cenário socioeconômico desigual e
desafiador, em termos de quem produz e também
de quem consome os alimentos, nota-se que a
estratégia de acesso a mercados carrega um poderoso potencial de promover a inclusão social e a
equidade de oportunidades para a sociedade.

Educação e renda para além da propriedade:
desafios para reduzir a vulnerabilidade das famílias
Brasil e grandes regiões

Dirigentes de
estabelecimentos
agropecuários que não
sabem ler nem escrever (%)

Valor médio de receitas
não agropecuárias
– estabelecimentos de
agricultura familiar (R$)

Brasil

25%

1.777

Norte

19%

1.119

Nordeste

41%

1.531

Sudeste

11%

1.850

Sul

5%

2.663

Centro-Oeste

8%

1.806

Fonte: Censo Agropecuário de 2006.
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Financiamento concedido a cooperativas
no Brasil e grandes regiões – 2006
Brasil e grande região

Absoluto (R$)

%

Brasil

4.450.684.000

100%

Norte

5.785.000

0,1%

Nordeste

67.786.000

1,5%

Sudeste

1.994.894.000

44,8%

Sul

2.243.135.000

50,4%

Centro-Oeste

139.085.000

3,2%

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese) (2008).

Indicadores da desigualdade nas principais cidades brasileiras
Cidade

População

Incidência
de Pobreza

Índice
de Gini 1

IDH
Municipal 2

Brasil

204.860.000

9,96%

0,515

0,754

São Paulo

12.038.175

28,09%

0,45

0,805

Rio de Janeiro

6.498.837

23,85%

0,48

0,799

Salvador

2.938.092

35,76%

0,49

0,759

Brasília

2.977.216

37,71%

0,52

0,824

Fortaleza

2.609.716

43,17%

0,51

0,754

Fonte: IBGE Cidades, 2016.
1. Índice de Gini: Mede o grau de concentração de renda e aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres
e dos mais ricos. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda.
2. IDH Municipal: Abordagem de desenvolvimento humano que procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades
e capacidades. Mede o desenvolvimento a partir de três lentes: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida.
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“Por que o pessoal
da área de compras
dos mercados não
vem aqui conhecer
nossa realidade e
entender como é o
que a gente faz?”
AGRICULTOR DE MOGI DAS CRUZES

CAPÍTULO

3

A COMERCIALIZAÇÃO
DE ALIMENTOS EM
GRANDES CENTROS
URBANOS
UMA VISÃO GERAL DA
CADEIA DE ALIMENTOS

O

s fatores detalhados no capítulo anterior são
fundamentais para se compreender o contexto em que a cadeia de alimentos de uma grande cidade está inserida, ou seja, como aspectos
ligados a clima, padrões de consumo e urbanização, entre os outros apresentados, influenciam
as relações entre os diversos atores.
Soma-se a essa realidade a experiência de dois
anos do Bota na Mesa, que levou a equipe do
projeto a refletir com profundidade sobre qual é
a dinâmica da cadeia de alimentos que abastece
grandes cidades, se é que se pode dizer que há
uma única.

Em cada encontro com as cooperativas, conversa com especialistas, experiência de comercialização, entre outras atividades que se sucederam, o olhar foi se modificando para poder
abarcar toda a complexidade necessária para
se pensar soluções efetivas para a inclusão dos
agricultores familiares.
Uma importante conclusão tirada dessas reflexões é que a forma mais tradicional de ilustrar o
trajeto percorrido pelo alimento para chegar do
campo à mesa, e, portanto, de se pensar essa cadeia, deixa de lado muitos elementos e relações
relevantes.
A representação linear, que coloca o agricultor
na ponta inicial e os diversos elos em sequência,
até chegar ao consumidor final, não evidencia as51

pectos essenciais para sua compreensão, como
os diversos atores envolvidos de maneira indireta,
o papel dos recursos naturais, das políticas públicas, dos padrões de consumo, entre outros.
Além disso, ao colocar os agricultores na ponta
inicial, como se a cadeia evoluísse para frente e
ele ficasse para trás, corre-se o risco de reforçar
a imagem de que sua importância vai se perdendo ao longo do trajeto, o que na prática pode ser
observado pela sua baixa remuneração, a falta de
transparência, o pouco interesse do consumidor
pela origem do produto e um distanciamento, de
forma geral, entre as duas pontas.
Pensar em uma nova forma de representação
dessa cadeia, que colocasse o agricultor em um
patamar mais adequado em relação aos outros
elos, não é tarefa fácil. Deveria ser essa cadeia
circular? Multicêntrica? O produtor deveria estar
em qual posição? E o consumidor? Que outros
elementos deveriam fazer parte dela?
Diversos modelos foram pensados para se chegar à conclusão de que cada uma das alternati-

vas teria suas limitações e continuaria distante da
real complexidade que se gostaria de transmitir.
Mas restava, ainda, um desejo de poder visualizar os atores dessa cadeia e as diversas formas
de interação.
Surgiu, assim, a proposta da figura a seguir, que
apoia as discussões deste capítulo. Com base em
percepções e aprendizados dos dois anos de projeto, lança-se luz a questões tanto da "porteira para
dentro", como planejamento e gestão, quanto a
questões da cadeia e do relacionamento entre agricultores e canais. São abordados, também, alguns
fatores externos à produção e comercialização,
como as mudanças climáticas e a urbanização, que
têm forte impacto sobre a vida dos agricultores.
Longe de pretender esgotar as possibilidades, a
intenção é partir de um olhar lúdico, de um "passeio" sobre diversas situações possíveis nessa
cadeia, para em seguida se debruçar nos temas
relevantes e com os quais o projeto teve maior
contato, e discutir suas implicações e eventuais
caminhos a serem traçados.
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O DIA A DIA DA
PORTEIRA PARA DENTRO
A partir do trabalho do Bota na Mesa junto às
cooperativas participantes, foi possível identificar
aspectos característicos dos agricultores e do
funcionamento interno dessas organizações que
impactam a comercialização de seus produtos.
Pretende-se aqui explicitar estes elementos observados e como eles influenciam e são influenciados pelas relações comerciais que regem a cadeia de alimentos.

de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Estes programas
firmam contratos com as cooperativas e estabelecem um valor fixo para cada produto, trazendo
certa segurança aos agricultores (estas iniciativas serão melhor exploradas mais adiante). A experiência do Bota na Mesa mostrou que muitas
vezes os produtores acabam utilizando as cooperativas exclusivamente para vender para esses
programas, que não absorvem toda a produção, e
escoam o restante dos produtos individualmente
para atravessadores.

Organização em cooperativas
A organização de agricultores familiares em
cooperativas proporciona vantagens importantes para viabilizar o acesso a mercados. Individualmente, o agricultor familiar dificilmente terá
volume e variedade de produtos para atender a
demanda de compradores. Ao se unir com outros
produtores, o agricultor familiar se fortalece, pois
será capaz de fornecer maiores volumes e variedades e adquirir infraestrutura para agregar valor
aos produtos. Além disso, pode se beneficiar de
compras coletivas de insumos, da troca de experiências e práticas de cultivo, e de um planejamento integrado da produção, minimizando os
riscos nas receitas da cooperativa.
O aproveitamento desses benefícios, no entanto,
não é trivial e enfrenta diversos desafios e limitações, alguns deles explorados a seguir.

Engajamento
Parte das cooperativas participantes do Bota na
Mesa se formou especialmente para acessar com
maior facilidade as políticas públicas de apoio à
agricultura familiar, como o Programa Nacional
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Em parte, devido a esta motivação para a formação da cooperativa, há em alguns casos um baixo
engajamento entre os produtores para o uso das
facilidades que a mesma proporciona para além do
acesso às políticas públicas. Nota-se que, na maior
parte das cooperativas, há um pequeno grupo de
cooperados mais engajados e interessados em
fortalecê-la e em aproveitá-la para acessar outros
canais. Em geral, esse grupo de cooperados compõe a diretoria da organização. Mas as investidas
para envolver os demais são pouco exitosas.
Outra razão para o baixo engajamento reside
nos costumes e no perfil do agricultor familiar.
Acostumado a trabalhar individualmente, o produtor, em muitos dos casos, não possui o hábito de
atuar em conjunto. Além disso, como têm pouco
acesso a informações de mercado e enfrentam

baixa transparência na relação com compradores,
os produtores costumam demonstrar certa desconfiança, que transborda para além dos canais
de comercialização e faz com que muitos vejam os
demais integrantes da cooperativa como concorrentes, e não como parceiros.
Essa desconfiança e a consequente ausência
de um senso de pertencimento à cooperativa fazem com que o produtor prefira se sujeitar
às flutuações diárias de preços do mercado a se
comprometer com contratos de fornecimento
preestabelecidos, na expectativa de lucrar nos períodos em que seus produtos são mais escassos
e valorizados, e assim compensar o baixo preço de
quando há excesso de oferta. Isso acaba por enfraquecer a cooperativa como um todo, prejudica
as vendas para programas de compras públicas
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e reduz a chance de firmar contratos e construir
parcerias mais sólidas com outros compradores.

Planejamento da produção
Em grande parte das cooperativas participantes
do Bota na Mesa, a maior parcela da produção
dos cooperados é vendida individualmente pelos
próprios produtores. No entanto, para acessar novos mercados por meio das cooperativas, faz-se
necessário um planejamento integrado da produção, que pressupõe um alinhamento entre os
agricultores acerca do que e quando cada um irá
produzir. Além de facilitar uma parceria comercial,
esta prática pode contribuir para a redução de perdas que ocorrem antes mesmo da colheita, quando há excesso de oferta de determinado produto
(a ocorrência de perdas é um elemento importante
e será abordado mais adiante neste capítulo).

O baixo engajamento com a cooperativa é um dos
fatores que dificultam a adoção de um planejamento
integrado da produção. Além disso, há regiões que,
devido às suas condições naturais e climáticas, favorecem determinadas culturas, e isso traz uma segurança do ponto de vista produtivo para o agricultor,
que acaba se especializando nelas. Passar a produzir
outros alimentos pode gerar certo receio para o produtor, por ter menor conhecimento acerca do cultivo
e do comportamento da demanda por eles.
Ainda, diferentemente dos programas de compras
públicas, a comercialização para outros mercados
geralmente não envolve uma garantia de venda a
preços preestabelecidos. Isto, somado ao fato de
que o relacionamento de produtores familiares com
grandes compradores costuma ser frágil, faz com
que produtores vejam poucas motivações para se
organizar conjuntamente e acessar novos canais.

Gestão financeira
A partir do trabalho junto às cooperativas participantes do projeto, pôde-se constatar que, no âmbito individual, o produtor familiar costuma realizar
um controle financeiro informal da produção e da
comercialização de seus produtos, fazendo pouco
ou nenhum registro das despesas com insumos,
equipamentos e mão de obra, bem como das receitas obtidas. Dentre as razões, a fragilidade social das
famílias, marcada principalmente pelo baixo grau de
escolaridade dos agricultores é uma das mais impactantes (ver capítulo 2, Fatores socioeconômicos).
Além disso, a própria rotina do produtor, que envolve
uma jornada intensa de trabalho no campo, faz com
que realizar a gestão financeira seja algo raro.
Os efeitos dessa realidade transpõem a fronteira da
propriedade e afetam diretamente o potencial das
cooperativas de comercializar os produtos a preços

justos. Sem conhecimento preciso acerca dos custos de produção, a cooperativa, e consequentemente os produtores, correm o risco de fechar negócios
que não sejam lucrativos. Além disso, ao vender um
produto a um preço abaixo do seu custo de produção, o produtor ou a cooperativa está desvalorizando
este produto no mercado, prejudicando a si mesmo e
outros produtores que tentam vender a preços mais
coerentes. Por isso, o conhecimento dos custos
de produção, somado à união entre os agricultores familiares, é peça fundamental para que estes
reivindiquem condições justas de comercialização.
De acordo com Ivo Bernardo da Silva, da Cooprojur, “os agricultores só têm força quando trabalham
juntos. Um acaba afundando o outro ao vender para
atravessadores por um preço mais barato”.

Divisão de tarefas
O produtor familiar desempenha um trabalho
muitas vezes solitário no campo. As atividades de
lida da terra e colheita do alimento começam cedo
e são realizadas individualmente, quando muito
com a ajuda de membros da família.
Após esta jornada, é preciso vender os produtos colhidos, e uma opção é fazê-lo por meio da
cooperativa. Em diversos casos, a cooperativa é
formada exclusivamente por produtores, sem funcionários contratados. Isso significa que a atividade comercial da cooperativa deve ser exercida por
um produtor. No entanto, os agricultores possuem
uma afinidade consideravelmente maior com a
produção do que com a comercialização, devido
ao fato de que a primeira é a principal atividade
por eles executada, praticamente todos os dias.
Além disso, para cumprir este papel de vendedor,
o produtor precisa sair do campo, e isso significa
parar a produção, arriscar perder produtos e, consequentemente, receita.

Portanto, a presença de um funcionário na cooperativa, dedicado a esta função e à busca por novas possibilidades de comercialização, pode ajudar
bastante no acesso a mercado. O que muitas vezes impede a contratação deste funcionário é o
fato de ser algo financeiramente inviável.

Cultura agrícola
A relação que o produtor familiar tem com a terra
vai além do aspecto econômico-produtivo. É uma
relação de respeito, muitas vezes construída e cultivada ao longo de gerações, que antes de verem
o solo como fonte de renda, o viam como fonte
de vida. Assim, as técnicas de produção e os princípios relacionados à agricultura são transmitidos
aos filhos, e a manutenção da atividade no campo
representa mais do que apenas trabalhar. Significa
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perpetuar um modo de vida, uma cultura e uma
vocação, que envolve paixão e dedicação à terra.
Por outro lado, há hoje uma grande preocupação
entre os agricultores familiares em relação à sucessão na produção agrícola. Nos últimos anos,
tem ocorrido um forte êxodo de jovens, que deixam o meio rural em busca de outras formas de
vida na cidade. Em contraste com a construção
comum e reducionista da imagem do campo como
um espaço primitivo dedicado apenas a prover
insumos, o meio urbano é visto como lugar das
oportunidades e do progresso, capaz de atender
aos desejos de independência e conquista profissional e pessoal, anseios muito presentes na
juventude atual. Este movimento vem trazendo
desafios para a continuidade da atividade agrícola familiar e para a sobrevivência dos valores e
da dinâmica social que ela representa.
Talvez o elemento mais visível que explica este
cenário seja o fato de que a renda proveniente da
agricultura familiar é muitas vezes instável e baixa,
em comparação às oportunidades que os centros

urbanos oferecem, onde pode-se encontrar trabalho assalariado, além de serviços de infraestrutura, conectividade e educação mais avançados.
Somado a isso, a participação do jovem no empreendimento agrícola de sua família, comumente de
estrutura patriarcal, implica em uma dinâmica de
trabalho em que ele não é remunerado pelas atividades que realiza e por isso demora para adquirir
independência financeira. Diante desta perspectiva, a migração para o meio urbano pode representar a conquista de uma autonomia que parece
difícil no campo (GVces, 2016).
Além destes fatores, e muito relacionado a eles,
existe um estigma social sobre a vida no meio
rural, que a desvaloriza em relação à vida nas cidades. Esta percepção também está presente
entre os jovens rurais, que acabam deixando de
reconhecer o valor cultural, histórico e ambiental
do campo (GVces, 2016).
Paralelamente a esta tendência, tem-se percebido também o movimento contrário, ainda que tími-
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do, de populações citadinas que estão indo para o
campo em busca de experiências que as cidades
não podem proporcionar na mesma intensidade,
como o contato com a natureza e com a terra e a
desaceleração do ritmo do meio urbano. Este processo também impacta a dinâmica do meio rural,
pois traz consigo uma série de aspectos urbanos
que se mesclam com o modo de vida no campo
e acabam gerando novas formas de se relacionar,
social e economicamente.

Perdas e riscos
Alguns fatores relacionados à produção e ao beneficiamento que geram perdas para o agricultor
familiar são muitas vezes desconhecidos ou mesmo desconsiderados por atores dos demais elos
da cadeia de alimentos. De acordo com estudo
realizado pela FAO, quase 30% das frutas e verduras são perdidos nas etapas de produção e no
manuseio pós colheita (limpeza, classificação,
embalagem) na América Latina (FAO, 2011).
Com relação à etapa produtiva, nota-se, a partir
da experiência do Bota na Mesa, que muitos produtores não possuem conhecimento e segurança em relação a políticas públicas como o Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), que se propõe a
cobrir custos decorrentes de determinados riscos
existentes nesta fase que levam a perdas de produtos. Isto, somado à inexistência de mecanismos
de mercado que garantam o compartilhamento
desses riscos com os demais elos da cadeia ou a
inserção dos mesmos na precificação dos produtos, faz com que o agricultor familiar fique à mercê
das práticas de seus compradores e acabe arcando com muitos custos decorrentes destes riscos.
Um importante indutor de perdas na produção
reside nas variações climáticas. A agricultura

familiar depende fortemente das condições do
ambiente em que está inserida. Além da atividade agrícola em si ser diretamente conectada com
a terra e com os fluxos de recursos naturais, o
produtor familiar, por não possuir infraestrutura e
recursos financeiros para se blindar das adversidades climáticas, está ainda mais exposto a estas intempéries.
Com a intensificação de eventos climáticos extremos, decorrente das emissões antrópicas de
gases do efeito estufa, produtores familiares se
veem sujeitos a enfrentar secas e chuvas mais
frequentes e fortes, variações mais bruscas de
temperatura e a incidência de pragas mais resistentes nas plantações (ver capítulo 2, Mudanças
Climáticas). Estes fatores são muitas vezes causadores de perdas irreparáveis na produção.
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f Uma situação que ilustra esse risco ocorreu
com uma das cooperativas participantes do
Bota na Mesa, quando a produção de seus
integrantes foi dizimada por uma forte geada
que acometeu seu município durante o inverno
de 2016. A cooperativa precisou interromper sua
participação no projeto porque os produtores
não poderiam mais dedicar tempo às oficinas,
uma vez que estavam imersos na recuperação de
suas áreas para retomar as atividades o quanto
antes e reduzir ao máximo as perdas e o tempo
que passariam sem vender. Este caso também
ilustra o senso de urgência e de curto prazo que
a cadeia de alimentos, como é hoje estruturada,
impõe ao agricultor familiar, deixando pouco
espaço para que ele se dedique a outros
elementos importantes para o sucesso de sua
atividade, como a profissionalização em gestão.
Outro fator, já mencionado aqui brevemente, que
pode gerar perdas para o produtor, refere-se à ausência de um planejamento da produção que

leve em conta as demandas do mercado. Muitas
vezes o produtor, especializado em determinado
tipo de alimento, concentra sua produção nele independentemente da procura por parte de compradores, e acaba perdendo parte da quantidade
produzida, porque o preço no mercado está tão baixo e a oferta é tanta que ele chega a preferir não
colher do que vendê-lo a este valor. Ao planejar seu
cultivo considerando o comportamento do mercado, é possível encontrar oportunidades de diversificação de produtos que sejam mais demandados
em determinadas épocas do ano. Vale destacar que
isto não significa desconsiderar a sazonalidade dos
produtos agrícolas, e sim buscar um equilíbrio que
permita ao produtor ter uma maior variedade de
produtos e, assim, diluir riscos como este.
O agricultor também lida com perdas na etapa de
colheita e classificação de seus produtos, principalmente devido a exigências de padrão advindas
dos mercados compradores e do consumidor final. A
aparência de frutas, legumes e verduras é um critério
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de decisão do consumidor que acaba influenciando
não só a aquisição destes produtos específicos, mas
também a escolha de onde ele irá fazer suas compras, que envolvem outros tipos de alimentos (ver
capítulo 2, Padrões de consumo). Por esta razão,
grandes empresas varejistas demandam que seus
fornecedores atendam a requisitos relacionados a
cor, tamanho e formato desses produtos.
Uma possível razão para o não atendimento a
estas exigências consiste na constatação de
que, como os agricultores familiares possuem
suas próprias técnicas de cultivo, transmitidas
entre gerações, é comum em uma mesma cooperativa o mesmo tipo de produto ser produzido
com práticas diferentes. E isto pode ser suficiente para que uns produtos cresçam mais ou menos que outros, por exemplo. Para reduzir essas
diferenças e, consequentemente, perdas relacio-

nadas a esta situação, o serviço de assistência
técnica é um importante aliado que pode introduzir e ajudar a padronizar certas técnicas de
produção e colheita entre os cooperados e favorecer a obtenção de produtos com aparência
mais homogênea.
Outro elemento que pode gerar perdas, relacionadas ou não à conformidade com padrões, está
associado ao fato de agricultores familiares terem pouco acesso a infraestrutura, maquinário
e ferramentas próprias para a colheita, limpeza,
classificação, armazenamento e embalagem dos
produtos. Dispor de um aparato adequado para
guardar, manusear e embalar alimentos colhidos
evita a exposição deles a temperaturas muito altas e a riscos de contaminações ou machucados,
que podem levar ao apodrecimento e rejeição dos
produtos por parte dos compradores.
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O RELACIONAMENTO
ENTRE AGRICULTORES
E CANAIS DE
COMERCIALIZAÇÃO
Os dois anos de trabalho com as organizações
participantes do Bota na Mesa, em especial o processo de construção e implementação dos planos
de ação para cada uma delas, levaram a equipe
do projeto a entrar em contato com a realidade do
mercado e os desafios enfrentados pelas cooperativas e associações na comercialização para diversos canais.

Somou-se a essa experiência a parceria com o
Grupo St Marche, que permitiu conhecer a realidade
do varejo e os desafios vividos pelo setor para viabilizar a implementação de práticas diferenciadas nas
compras de produtos da agricultura familiar.
Dentre os canais observados e com os quais
houve interação, quatro se destacam mais, seja
pela quantidade demandada de produtos, pela
forma como o relacionamento se dá ou pelo valor
pago ao produtor, e são: (i) Compras Institucionais;
(ii) Varejo; (iii) Feiras Livres; e (iv) Canais Alternativos.
A seguir serão detalhados cada um desses canais, as experiências pelas quais as organizações
participantes do Bota na Mesa passaram com
eles, vantagens e desvantagens de suas formas
de negociação e caminhos possíveis para se chegar a cada um deles.

Compras institucionais
As compras institucionais de produtos da agricultura familiar são aquelas realizadas por órgãos
federais, estaduais ou municipais para seu abastecimento e fornecimento de refeições para os
cidadãos. Existem atualmente duas importantes
políticas públicas que fomentam esse canal para
a agricultura familiar:
f PNAE: o Programa Nacional da
Alimentação Escolar provê recursos federais
para estados, municípios e escolas federais
adquirirem alimentos para compor a merenda
de creches e escolas. Desde 2009, ao menos
30% dos recursos para alimentação escolar
devem ser destinados à compra de alimentos
diretamente da agricultura familiar, por meio
de chamadas públicas, sem necessidade
de licitação, com preços e quantidades

previamente estabelecidos. Para fornecer
para os editais lançados pelas prefeituras,
os agricultores precisam ter um documento
chamado DAP – Declaração de Aptidão ao
Pronaf (Programa Nacional da Agricultura
Familiar) e o critério de seleção, para ser mais
inclusivo, leva em conta, em primeiro lugar, o
proponente ser de assentamentos de reforma
agrária, comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas. O segundo critério de
seleção favorece produtos orgânicos, permitindo
ser aplicado sobre estes um sobrepreço de
até 30%. Por último, o critério considera o
proponente ser uma cooperativa ou associação.
Outro critério a ser aplicado é a localização,
dando prioridade àqueles proponentes situados
no município da entidade compradora.
f PAA: o Programa de Aquisição de
Alimentos, instituído no âmbito do programa
Fome Zero, tem uma função dupla, que é a de
fortalecer a agricultura familiar, ao promover

a compra de alimentos sem necessidade de
licitação, e destiná-los a pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, atendidas
por uma série de equipamentos públicos,
como creches e asilos. Para fornecer ao PAA,
também é necessário ter a DAP em dia e sua
operacionalização é garantida por estados,
municípios e pela Companhia Nacional de
Abastecimento, a Conab.
Tanto o PNAE quanto o PAA tornaram-se canais
relevantes para a maior parte dos agricultores participantes do Bota na Mesa e de muitos outros com
quem o projeto teve interação em seu percurso.
Essas políticas, além de gerarem renda, têm mecanismos de compra adequados à realidade do
pequeno produtor, com dispositivos de contrato
que favorecem a organização em cooperativas,
estimulam o planejamento da produção para o
atendimento à chamada, aplicam prazos de pagamento e preços justos, entre outros benefícios.
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to da produção dos agricultores, uma vez que há
um teto limite para fornecimento tanto para PAA
quanto para PNAE. É preciso lembrar, também, que
as compras do PNAE só ocorrem em período letivo,
ou seja, durante três meses do ano essa não pode
ser considerada uma fonte de receitas.
Outro aspecto a ser considerado no fornecimento para as compras institucionais é o custo
logístico, pois as entregas devem ser feitas ponto a ponto. Isto pode significar mais de 100 pontos, ou até 1.000 quando falamos de São Paulo,
tornando o valor do frete muito alto e muitas vezes inviabilizando a compra.
f Um caso interessante que foi compartilhado em
um dos encontros do Bota na Mesa é o da entrega
de bananas para a merenda escolar da cidade de
São Paulo, que mostra que com organização é
possível superar os desafios logísticos.
Provenientes do Vale do Ribeira, região sul do
estado, as mais de 700 toneladas semestrais
de bananas são entregues por um grupo de
cooperativas que se mobilizou para fundar
uma associação de cooperativas, facilitando a
composição da carga e a contratação de frete,
iniciativa que não poderia ser empreendida por
um agricultor familiar individualmente ou por
somente uma cooperativa.
Além disso, muitas das cooperativas do projeto
se uniram com o objetivo de começar a fornecer para o PAA ou o PNAE e parte delas acabou
enxergando um potencial para alcançar outros
mercados.
No entanto, apesar de ser um canal diferenciado,
que valoriza as especificidades da agricultura familiar, as compras institucionais representam muitas vezes somente um percentual do escoamen-

Se, por um lado, a lei do PNAE que determina a
destinação de 30% dos recursos de alimentação
escolar para a agricultura familiar representa uma
grande oportunidade de estruturação e fortalecimento da atividade no país, por outro, sua implementação tem enfrentado algumas dificuldades no que tange à operacionalização por parte
de algumas prefeituras, em especial em grandes
centros urbanos como São Paulo.
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Antes dessa política, o fornecimento de alimentos
para escolas públicas era feito por poucos grandes
fornecedores, em sua maioria atacadistas. Após a
criação da lei, as prefeituras precisaram se reorganizar para administrar um número consideravelmente
maior de fornecedores com perfis muito diferentes
daqueles com os quais estavam acostumadas a interagir. Este contexto muitas vezes faz com que alcançar a meta dos 30% provenientes da agricultura familiar seja algo desafiador em alguns grandes municípios,
que lidam com a complexidade de abastecer suas
redes de ensino. Isso, consequentemente, dificulta o
acesso de produtores familiares a este programa.
Ainda, o fato de o PNAE e o PAA serem políticas
públicas traz um risco do ponto de vista político,
uma vez que mudanças no governo podem causar reduções nos recursos destinados a estes
programas, atrasos no lançamento de editais e
nos pagamentos, ou mesmo a interrupção destas
iniciativas. A ocorrência de situações como estas
pode representar grandes prejuízos financeiros
para as cooperativas e produtores.

A experiência do Bota na Mesa mostrou, portanto,
que tais canais serão melhor aproveitados quando
percebidos como complementares e como uma forma de garantir, por um período de tempo, uma renda
para o agricultor, que deverá seguir na busca por novos canais para escoar sua produção e diluir riscos.

Varejo
Existe uma estimativa da empresa Latin Panel
de que o varejo, seja ele representado por grandes
redes ou pequenas lojas de bairro, é responsável
pelo escoamento de cerca de 40% da produção de
frutas, legumes e verduras que chegam até o consumidor final no Brasil. Quando essa informação é
confrontada com aquela de que a maior parte dos
alimentos consumidos no país são oriundos da agricultura familiar, é possível inferir de onde deve vir
uma parte relevante do hortifrúti que o varejo vende.
É certo que a vida em grandes cidades exige uma
praticidade que o varejo consegue entregar: horários de funcionamento das lojas, diversidade de
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produtos disponíveis e segurança para o cliente,
entre tantos outros.
A questão a se levar em consideração é qual é o
caminho percorrido pelo alimento para chegar
do campo às prateleiras do supermercado e o que
isso representa para os diversos elos da cadeia. A
experiência do Bota na Mesa mostrou que os agricultores familiares têm muita dificuldade em acessar de maneira direta o varejo. Da mesma forma, as
áreas de compras do varejo têm também desafios
em se relacionar diretamente com pequenos agricultores, uma vez que suas políticas de compras
costumam ser padronizadas e adequadas para
grandes fornecedores.
Uma grande rede varejista costuma ter um próprio

centro de distribuição, onde chegam os alimentos
que serão posteriormente entregues em cada uma
das lojas. Por esse motivo, há uma exigência por
quantidade, diversidade e frequência de entregas que pequenos produtores dificilmente conseguem atender de maneira direta.
Além disso, são conhecidas algumas práticas
contratuais do varejo que também inviabilizam o
negócio para uma cooperativa pequena. Exemplos
delas são longos prazos de pagamentos que prejudicam os pequenos que têm pouco capital de giro,
descontos financeiros, cuja finalidade é desconhecida por parte dos produtores, e a venda por consignação, que implica no produtor arcar com a totalidade do prejuízo proveniente dos produtos que
acabaram não sendo vendidos no supermercado.
O que foi observado na experiência do Bota na
Mesa é que na prática muitas vezes o produto sai
de uma pequena propriedade e é vendido pelo agricultor a um atravessador. Este pode ser tanto um
indivíduo com um caminhão que passa em várias
propriedades quanto um atacadista mais estruturado, que conseguirá compor lotes com volume e
variedade suficientes para entregar a um grande
distribuidor ou rede varejista. Além disso, nesses
elos intermediários pode ocorrer algum beneficiamento, como higienização e embalagem, agregando valor ao produto final.
Essa dinâmica, que acaba favorecendo a atuação
de um ou mais elos entre o produtor e o consumidor final, traz uma série de desafios para a constituição de uma cadeia mais justa, inclusiva e que
promova conservação ambiental e segurança alimentar e nutricional.
O reflexo disso está na baixa transparência das
práticas comerciais, em especial dos atravessa-

dores, ausência de rastreabilidade do produto que
chega às gôndolas, desperdício de alimentos, encarecimento do valor final e menor renda para o
produtor, que captura a menor parte da margem
gerada no percurso.
Do lado do varejo, também, há muitas oportunidades para se criar um relacionamento mais inclusivo e direto com os produtores, com tendências
apontando um interesse cada vez maior do consumidor em conhecer a origem dos produtos, respeitar
a sazonalidade e dar menos valor a padrões estéticos de frutas, legumes e verduras (ver capítulo 2,
Padrões de Consumo).

sumidores, favorecendo a fidelização e a troca de
informações sobre preferências e formas de consumo. Além disso, o valor capturado pelo produtor
tem uma margem muito maior do que a venda
por outros canais, uma vez que é realizada de forma
direta, sem intermediários.
Para os consumidores, a compra em feiras direto
do produtor é também uma oportunidade maior de
consumir produtos frescos, de época e produzidos localmente.

Mais à frente, no capítulo 4 desta publicação, serão exploradas algumas recomendações que podem ajudar tanto o varejo quanto os representantes da agricultura familiar a estabelecerem relações
com maior caráter “ganha-ganha”.

Feira de produtores
Na cidade de São Paulo há mais de 800 pontos de
feiras livres acontecendo toda semana. Parte dos
feirantes tem atuação estritamente comercial e
abastece suas barracas com frutas, legumes e verduras em entrepostos e atacadistas, públicos ou
privados. Boa parte deles, no entanto, é composta
de agricultores familiares, ou seja, são eles mesmos
que produzem aquilo que vendem.
Para participar de uma feira, o processo é simples.
É necessário apenas ter uma licença prévia da prefeitura e pagar uma taxa mensal, além de possuir a
infraestrutura para a barraca.
Esse canal de comercialização para o agricultor
familiar traz uma série de vantagens, pois cria uma
oportunidade de contato direto com seus con67

No Bota na Mesa, muitos dos agricultores são
também feirantes, e aqueles que não são tiveram
a oportunidade de viver essa experiência em um
dia de feira organizado dentro da Fundação Getulio Vargas em São Paulo, como parte das atividades do projeto, conforme abordado anteriormente.
O contato entre consumidores, na ocasião alunos,
funcionários e professores da Fundação, e produtores rurais foi muito rico: houve troca de receitas,
conhecimento de novos produtos e muita interação. Além de bastante venda!
No dia a dia, no entanto, essa prática faz com que
o agricultor tenha que dividir seu tempo com a
produção, pois para estar na feira ele perde um
dia no campo. Para aqueles que não tem ajuda na
mão de obra, a participação em feiras é inviável.
Além disso, ter perfil comercial, especialmente
de atendimento ao consumidor final, é uma qua-

lidade que muitas pessoas não possuem naturalmente e só terão com algum tipo de capacitação
e atualmente há poucos esforços conhecidos e
acessíveis nessa área.
A venda em feiras livres, portanto, é uma boa
oportunidade de venda direta, agregação de valor
e fidelização do consumidor, mas esse canal exige um perfil de produtor específico para que seja
bem aproveitado.

Canais alternativos
Uma tendência para a qual se deve olhar com
atenção é o surgimento de canais alternativos de
distribuição e comercialização de alimentos.
Essa nomenclatura foi escolhida para designar
aqueles canais que se estabelecem com o objetivo
de promover o comércio justo, a transparência
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nas relações e a aproximação entre produtores
e consumidores.
É um exemplo desse tipo de canal o CSA – Comunidades que Sustentam a Agricultura, que já
existe em outros países há bastante tempo mas vem
ganhando força no Brasil desde 2010. Nessa modalidade, um grupo de consumidores se compromete
a arcar com os custos anuais de um agricultor e em
contrapartida pode retirar semanalmente uma cesta
de produtos sem custos adicionais. Esse modelo favorece o agricultor, que pode trabalhar sem se sentir
pressionado pelas oscilações de preço e a busca por
mercados, e o consumidor, que passa a ter acesso a
alimentos frescos, saudáveis, por um preço acessível,
conhecendo o produtor e o local da produção.
O CSA, no entanto, é menos viável para aquelas
pessoas que têm uma rotina muito intensa de atividades e sem planejamento, pois é preciso dedicar
tempo e se organizar para buscar as cestas, fazer
contato com o grupo e se envolver com a iniciativa.
Outro movimento que vem ganhando espaço é
a organização de grupos de consumo, ou seja,
pessoas que se organizam para viabilizar uma compra coletiva de frutas, legumes e verduras de um
ou mais produtores. Esses canais têm funcionado
muito em locais como universidades, escritórios e
condomínios, e se tornam viáveis porque ter somente um ponto de entrega dilui o valor do frete.

Mercados da economia solidária, que surgem
com o objetivo explícito de pautar suas relações
pela transparência, divulgando, por exemplo, o preço pago ao produtor e a margem que fica com o estabelecimento, também têm sido criados com cada
vez mais frequência.
Os chamados canais alternativos aparecem, portanto, como uma possibilidade de aproximação entre

produtores e consumidores. Eles representam possíveis relações justas, melhor remuneração do produtor, acesso a alimentos orgânicos por preços muitas
vezes mais baixos do que no supermercado, respeito
à sazonalidade e consumo de produtos locais, uma
vez que o frete em pequenas cargas se torna mais
viável quanto menor é a distância percorrida.
A propósito, se as lojas estiverem muito distantes
fisicamente do local de produção, o custo logístico
muitas vezes desafia a perenidade dessas modalidades, pois, por se tratarem em geral de pequenas
cargas, a receita da venda não compensa o traslado.
Ainda é uma questão a ser respondida, portanto,
se esses canais darão conta de atender à demanda de uma grande cidade como São Paulo, uma
vez que seu perfil permite uma escala muito restrita e seus clientes pertencem a um nicho específico da sociedade, aqueles com acesso a renda
e informação e que tem tempo para buscar novas
formas de consumo.
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“Trocam de
produtor como
quem troca de
roupa, querem só
pagar barato”
AGRICULTOR SOBRE
O RELACIONAMENTO COM
O MERCADO

CAPÍTULO

O

4

RECOMENDAÇÕES
PARA A INCLUSÃO
DA AGRICULTURA
FAMILIAR

conhecimento acumulado ao longo desses dois
anos de trabalho permitiu à equipe do Bota na
Mesa compreender os desafios existentes no caminho do alimento do campo à mesa, já explorados
no capítulo anterior. Foi possível identificar também
algumas medidas que podem contribuir para superá
-los. Neste capítulo, portanto, pretende-se dar luz a
essas descobertas e propor ações e ferramentas
que tem o potencial de promover a inclusão da agricultura familiar na cadeia de alimentos.

A expectativa não é esgotar aqui todas as possibilidades de melhorias na cadeia para alcançar
este objetivo. Como o projeto focou sua atuação
na comercialização de frutas, legumes e verduras
produzidos pela agricultura familiar, as sugestões
apresentadas seguem este mesmo recorte. Ainda,
optou-se por focar em três elos da cadeia: as cooperativas de agricultores familiares, público-alvo
do Bota na Mesa; as entidades que executam os
programas de compras públicas, por ser este o ca71

nal que as cooperativas mais acessam e ser um
importante instrumento de fortalecimento deste
grupo; e o varejo, porque escoa um grande volume
de alimentos para o consumidor final e foi objeto
de estudo de uma das frentes do projeto.

atores já consolidados no setor busquem soluções
inovadoras para suas dificuldades. Assim, muitos
dos canais ”alternativos” conhecidos pela equipe ao
longo do projeto são mencionados neste capítulo
para exemplificar algumas das medidas propostas.

É importante pontuar que os outros canais de comercialização, como grupos de consumo, aplicativos e negócios da economia solidária, são fundamentais na promoção de mudanças na cadeia de
alimentos. Ao trazer novas formas de se pensar e
estruturar um negócio, atribuindo aos aspectos socioambientais um papel central na estratégia, estes
empreendimentos desafiam a lógica atual e propõem um olhar mais completo e humano para a cadeia. Representam também inspirações para que os

Os quadros a seguir apresentam, então, recomendações para cooperativas, programas de compras públicas e varejo, para promover a inclusão
da agricultura familiar na cadeia de alimentos,
no que tange à comercialização. Considerando o
objetivo de cada ator em relação à comercialização
de alimentos, são propostas ações que contribuem
para alcançar este objetivo, além de compartilhadas ferramentas e inspirações que podem ajudar a
executar essas recomendações.
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COOPERATIVAS
Fomentar a comercialização justa de produtos
da agricultura familiar é um caminho importante
para aumentar a renda e a qualidade de vida destes produtores. Para que isso ocorra, não basta
apenas sensibilizar compradores. Como foi visto
anteriormente, existem desafios relevantes da
porteira para dentro que precisam ser endereçados. Logo, fica claro que, para vender seus produtos a preços justos e aumentar sua renda, é
fundamental que os próprios agricultores se organizem em grupos e adotem uma visão de negócio na gestão das cooperativas e de suas propriedades produtivas.
As recomendações a seguir são destinadas tanto a cooperativas de agricultores familiares quanto
a entidades que as apoiam com relação a técnicas
de produção, práticas de gestão e comercialização.
Para que as cooperativas acessem mercados
que valorizem seus produtos e paguem preços
justos, foram estabelecidas 3 recomendações:

1. Aprimorar práticas de gestão
• Promover engajamento interno
• Manter documentação atualizada
• Realizar gestão financeira das atividades da
cooperativa
2. Aprimorar práticas de produção
• Planejar conjuntamente a produção e diversificar produtos
• Aplicar insumos agrícolas com responsabilidade e de acordo com as orientações de uso
• Garantir a rastreabilidade
• Agregar valor aos produtos
3. Adotar estratégia de relacionamento com o
mercado
• Diversificar canais de comercialização
• Implementar práticas de comunicação e divulgação da cooperativa e dos produtores
A tabela a seguir traz um detalhamento para a
implementação destas ações, bem como possíveis parceiros, ferramentas e inspirações.
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COOPERATIVAS
Recomendação 1: Aprimorar práticas de gestão
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Compor diretoria com membros
da cooperativa e promover
rotatividade na diretoria
Informações e cursos

do SEBRAE, como o "Redes Associativas"

Promover

Realizar reuniões periódicas para

auxiliam a fase inicial de formação de uma cooperativa.

engajamento

envolver os produtores nas decisões

Além disso, a organização presta a consultoria "Estratégia de Abordagem da Cultura da Cooperação –

interno

estratégicas da cooperativa

CultCoop", cujo programa busca fortalecer cooperativas já existentes.

Buscar dar diversidade e
representatividade aos membros
da cooperativa, atraindo jovens e mulheres

Estar com DAP física e jurídica em

Nesse processo, a contratação de uma empresa de contabilidade pode ser importante.

Manter

dia, ter registro dos documentos do

O WhatsApp Oportunidades (SEAD)

documentação

representante legal, registrar estatuto

os procedimentos na emissão de DAP e oportunidades e políticas voltadas para a agricultura familiar.

atualizada

e atas de eleições e assembleias,

Para se inscrever é preciso ter WhatsApp no celular, salvar na agenda de contatos o número

obter certidões negativas, recolher

(61) 9 9308-0388 e enviar uma mensagem com a palavra “DAP”.

impostos, entre outros.

A SEAD também disponibiliza uma série de manuais

é um recurso que compartilha informações sobre

para obtenção e uso da DAP.

Conhecer e controlar custos
de produção e comercialização

Guia de acesso a mercado para cooperativas (Bota na Mesa): uma das ferramentas
apresentadas no guia é o fluxo de caixa, que ajuda o produtor e a cooperativa a compreender
o comportamento das suas despesas, identificar oportunidades de reduzir custos

Manter registro de fluxo de caixa,

e avaliar se as receitas com determinados produtos estão cobrindo os custos

Realizar gestão

acompanhando a evolução das despesas

de produção e comercialização.

financeira das

e receitas com vendas para cada canal

atividades da
cooperativa
Cotações diárias da Ceagesp
Comparar e avaliar

Sistema de Compras da Agricultura Familiar (SAA):

preços praticados

de Abastecimento do Estado de São Paulo que fornece informações sobre editais de compras

no mercado

públicas abertos pelo estado e históricos de editais e preços.

portal da Secretaria de Agricultura

Pesquisas de preços com outros mercados também são importantes, como
feiras livres e mercados de economia solidária.
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COOPERATIVAS
Recomendação 2: Aprimorar práticas de produção
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Planejar

Planejar entre os produtores o plantio

Hortiescolha

conjuntamente

ao longo do ano (o que e quando cada

e hortaliças frescas, variedade, classificação, padrão mínimo de qualidade e melhor época de aquisição.

a produção e

um vai plantar), de acordo com tempo de

Apesar de ser um programa voltado para quem compra os produtos, é útil para o agricultor porque

diversificar

produção e sazonalidade

apresenta informações importantes sobre diversas frutas, legumes e verduras, como

produtos

: programa da Ceagesp de apoio à tomada de decisão na escolha das frutas

sazonalidade, padrões de qualidade e substituições.

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural: tem uma série de cursos
Aplicar insumos

Seguir normas técnicas dos produtos,

e programas gratuitos que buscam passar informações ligadas a boas práticas da produção.

agrícolas com

usando somente produtos específicos

As cartilhas ”Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos”

responsabilidade

para cada cultivo, respeitando a carência

têm boas instruções de boas práticas.

e de acordo com

de cada produto após a aplicação

Manual Boas Práticas Agrícolas para a Agricultura Familiar (CEASA)

as orientações

e seguindo manual de descarte de

conceitos básicos das Boas Práticas Agrícolas a fim de orientar produtores, técnicos extensionistas

de uso.

embalagem

e outros públicos relacionados acerca da aplicação dessas práticas, como

e ”Hortaliças”
: o manual apresenta

o preparo do solo, uso adequado de agrotóxicos e colheita e transporte do alimento.

O processo de rastreabilidade pode ser melhor
Garantir a

Informar origem do produto por meio

implementado com o apoio de uma empresa especializada.

rastreabilidade

de rotulagem e código de barras.

A Codex Alimentarius (FAO)

é uma plataforma online que disponibiliza todas as informações

e regras globais relativas à manipulação, rotulagem e rastreabilidade de alimentos.

Estes elementos podem representar diferenciais dos produtos ou
da cooperativa, e isso, por sua vez, pode refletir em preços mais altos. Exemplos:
produção orgânica ou agroecológica; higienização; corte; processamento (por exemplo,
produção de geleias, chips e molhos); embalagem.
Agregar valor

Incorporar técnicas de produção

Um caso interessante é o da cooperativa Agreco

aos produtos

e processamento que diferenciem

formada por agricultores familiares de frutas, legumes e verduras, produz alimentos

e valorizem o produto

orgânicos certificados e possui uma rede de agroindústrias de pequeno porte. No início, a cooperativa

, de Santa Catarina. A Agreco,

produzia hortifrúti orgânico in natura. Com o aumento da concorrência neste mercado, os produtores
decidiram se organizar para diferenciar seus produtos e criaram agroindústrias de pequeno porte.
Com isso, hoje a Agreco vende diversos alimentos
orgânicos processados, como molhos, temperos, geleias, conservas, doces e sucos.
Seus produtos estão em diversos mercados não só em Santa Catarina,
mas também em outros estados, como São Paulo.
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COOPERATIVAS
Recomendação 3: Adotar uma estratégia de relacionamento com o mercado
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Guia de acesso a mercado para cooperativas (Bota na Mesa)

: o guia contempla três ferramentas que

ajudam a cooperativa a definir quais mercados deseja acessar e a construir uma estratégia para isso. As
ferramentas são: matriz de priorização de mercados; canvas modelo de negócio; plano de ação.
Fazer pesquisas de mercado para

Com relação aos mercados em si, uma possibilidade é buscar encurtar o caminho do alimento do produtor

conhecer potenciais compradores, e focar

até o consumidor final. A venda direta muitas vezes é mais lucrativa para o produtor do que cadeias mais

naqueles que valorizam os diferenciais

longas, e permite que o consumidor conheça quem está produzindo aquele alimento e o valorize. Alguns

da cooperativa (localização, perfil dos

exemplos são feiras da agricultura familiar, entrega de cestas de produtos diretamente para o consumidor

produtores, forma de cultivo, entre outros).

final, venda para grupos de consumo e CSAs (Comunidades que Sustentam a Agricultura)

. É importante

avaliar se as receitas com essas vendas serão capazes de cobrir os custos envolvidos, pois essas
modalidades podem representar maiores despesas, por exemplo, com logística, além de maior envolvimento
da gestão da cooperativa durante todo o processo. Uma ferramenta para fazer essa análise, conforme
já mencionado, é o fluxo de caixa, também abordado no Guia.
Diversificar
canais de
comercialização

Portal de Compras da Agricultura Familiar (MDS)

: página para busca de editais

abertos PAA e PNAE no Brasil. A cooperativa pode se cadastrar neste portal
para que os gestores públicos possam encontrar e contatar potenciais fornecedores
Manter-se atualizado sobre editais

através dessa ferramenta.

de compras públicas abertos.

Sistema de Compras da Agricultura Familiar (SAA)

: portal da Secretaria de Agricultura de

Abastecimento do Estado de São Paulo para busca de editais abertos no estado de São Paulo.
Sistema de Monitoramento de Oportunidades de Compras Públicas da Agricultura Familiar (SEAD)

:

página para busca de editais abertos no Brasil, de todos os programas de compras públicas.
O WhatsApp Oportunidades (SEAD)

também tem o intuito de avisar o usuário sobre editais abertos.
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COOPERATIVAS
Recomendação 3: Adotar uma estratégia de relacionamento com o mercado
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Criar uma marca e

Exemplos de ferramentas de comunicação: folder, cartão de visita, página no Facebook, site.

material de comunicação

Estas ferramentas servem para ajudar a cooperativa a contar para o mercado sobre sua história,

e definir canal para divulgar

seus produtos e diferenciais, e possibilitam que o mercado identifique potenciais fornecedores

a cooperativa

que podem trazer valor para seus negócios.

A aproximação das realidades por meio do turismo rural sensibiliza os outros elos da cadeia com relação
ao trabalho do agricultor e os diferenciais do seu produto. Pode ainda promover a fidelização destes
clientes e fortalecer o relacionamento com eles. Nas visitas, o produtor pode oferecer atividades como
Receber compradores

a degustação dos produtos e passeios guiados pela área produtiva, explicando todo o processo. Estas

Implementar

e consumidores nas propriedades

visitas podem ser de um dia ou, se houver infraestrutura, de maior duração, envolvendo outras

práticas de

para mostrar o processo

atividades como passeios e atrações ecológicas da região.

comunicação

produtivo e diferenciais

Além disso, elas representam uma nova fonte de renda para o produtor, que pode cobrar para receber

e divulgação da

dos produtos

visitantes em sua propriedade. Eventualmente, o produtor poderia inclusive receber outros públicos,

cooperativa e dos

como alunos de escolas para atividades e pesquisas de campo.

produtores

O documento Turismo Rural: Orientações Básicas

, do Ministério do Turismo,

traz informações importantes sobre esta modalidade.

Exemplos de selos: Selo da Agricultura Familiar

: identifica produtos oriundos da agricultura

familiar. É uma oportunidade de diferenciação e de agregação de valor ao produto, à medida
em que o consumidor se atenta cada vez mais a aspectos sociais e ambientais relacionados
Obter selos e

aos alimentos que compra. A obtenção é gratuita e para isso é preciso ter DAP. Orientações para

certificações que valorizem

obter o selo podem ser encontradas no site da SEAD

diferenciais dos produtos

Certificação orgânica

e da cooperativa

diferenciação, refletida nos preços. Existem três caminhos para a diferenciação de produtos orgânicos no

.

: para produtos orgânicos, essa certificação também agrega valor e promove a

Brasil: certificação por auditoria; certificação por sistema participativo de garantia; controle social na venda
direta ou institucional de produtos sem certificação. Este último costuma ser utilizado por agricultores
familiares que tem maior dificuldade para obter a certificação.

77

PROGRAMAS DE
COMPRAS PÚBLICAS
Os programas de compras públicas, especificamente o PNAE, além de fundamentais para o
combate à fome, tem sido importantes aliados no
fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Estes mecanismos promovem a formalização dessa
atividade agrícola e incentivam a organização dos
produtores para atuação em conjunto. Ao garantir
demanda e preços fixos, oferecem também uma
segurança para que o produtor exerça seu trabalho e seja remunerado por isso. O PNAE é, inclusive, reconhecido internacionalmente por sua
qualidade e pelos resultados já alcançados. Assim,
esses programas, por si só, já, trazem inspirações
para que outros canais aprimorem suas práticas
de relacionamento com agricultores familiares.
Certamente, há oportunidades de melhoria relativas à implementação destas políticas. Com
base nas experiências vividas no Bota na Mesa,
foram identificados alguns pontos que merecem
atenção e possuem potencial de ampliar os benefícios gerados pelos programas de compras
públicas, em especial o PNAE. Visto que o projeto teve maior interação com as entidades execu-

toras desse programa, as secretarias municipais
de educação e de abastecimento, as recomendações são destinadas a este público.
Portanto, com o objetivo de abastecer as instituições atendidas com produtos de qualidade
provenientes da agricultura familiar, conforme
previsto na lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
foram estabelecidas 2 recomendações:
1. Fortalecer o relacionamento com o agricultor
• Formular cardápio para os editais de acordo
com a sazonalidade dos produtos locais
• Adequar a formação de preços à realidade do
produtor
• Tornar os editais mais acessíveis ao agricultor
familiar
2. Viabilizar arranjos logísticos mais adequados
para o agricultor
• Flexibilizar exigências de entrega
• Descentralizar processos relacionados aos
pedidos e às entregas
A tabela a seguir traz um detalhamento para a
implementação destas ações, bem como possíveis parceiros, ferramentas e inspirações.
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PROGRAMAS DE COMPRAS PÚBLICAS
Recomendação 1: Fortalecer o relacionamento com o agricultor
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

A Prefeitura de Mogi das Cruzes

realizou uma visita das merendeiras da rede municipal

de ensino à região de onde vêm os produtos que abastecem suas escolas. O intuito foi aproximar
Formular cardápio

Realizar visitas às cooperativas,

as realidades dos produtores e das merendeiras, permitindo que elas conheçam melhor a sazonalidade

para os editais

aproximando nutricionistas,

dos produtos ali cultivados e a vocação agrícola da região, a rotina de quem produz o alimento e todo

de acordo com a

merendeiras, alunos e educadores

o processo pelo qual ele passa para chegar até as escolas. Na ocasião, as merendeiras ressaltaram que

sazonalidade dos

da rede pública de ensino

visitas como esta valorizam o produtor. Essa valorização do agricultor e do produto local é importante

produtos locais

da realidade dos agricultores locais

para inspirar a elaboração de cardápios coerentes com a oferta da região.
O Manual de apoio às atividades técnicas do Nutricionista no âmbito do PNAE (FNDE)

também

é uma fonte importante para apoiar este processo de elaboração dos cardápios.

Uma vez que busca-se comprar os produtos de organizações de produtores, é importante conhecer
os preços que essas organizações, potenciais fornecedoras, consideram justos para atender às escolas
que serão contempladas no edital. Assim, aumentam-se as chances de os preços estarem condizentes
Priorizar a realização de pesquisa de

com a realidade delas, considerando, por exemplo, a distância entre a cooperativa e os pontos

preços com cooperativas que sejam

de entrega e o custo logístico que isso acarreta.

potenciais fornecedora

A Resolução n. 4

do FNDE indica também a priorização da pesquisa de preços em feiras locais de

Adequar a formação

agricultores familiares. Neste caso, é fundamental acrescentar os custos dos insumos exigidos no edital (frete,

dos preços à

embalagem, encargo, entre outros) para que o preço final faça sentido, conforme define a resolução.

realidade do produtor

Explicitar o processo

O processo de precificação pode estar descrito na própria chamada pública, mencionando, por exemplo, se há

para a formação dos preços

a consideração de despesas como transporte, embalagem e encargos no preço final dos produtos, e quanto

e os resultados obtidos

essas despesas representam e como esses valores foram obtidos.
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PROGRAMAS DE COMPRAS PÚBLICAS
Recomendação 1: Fortalecer o relacionamento com o agricultor
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

É importante que as entidades executoras apoiem os agricultores na compreensão do programa
Adequar a linguagem do edital,

de compras públicas. A adequação da linguagem do edital poderia ser feita com a participação de produtores

tornando a leitura mais simples

familiares, que indicariam os pontos de maior dificuldade para ler o documento.

para o produtor

Há diversos exemplos de documentos elaborados por entidades como SENAR e SEBRAE para agricultores
familiares, que utilizam uma linguagem mais simples e direta, e podem inspirar essa adaptação dos editais.

Tornar os editais mais
acessíveis para o
agricultor familiar
Ferramentas como o Sistema de Compras da Agricultura Familiar (SAA)

eo

Sistema de Monitoramento de Oportunidades de Compras Públicas da Agricultura Familiar (SEAD)
são valiosas para que os produtores consultem editais abertos e o histórico
de preços praticados em editais passados. Elas podem ser divulgadas junto aos
Divulgar ferramentas

anúncios de abertura de editais, em jornais locais e de grande circulação,

e espaços disponíveis que apoiem

ou por meio da distribuição de comunicados em locais públicos e onde os agricultores

a inscrição em editais

familiares frequentam (por exemplo, CEASA e sindicatos rurais), sites da entidade executora
local ou por meio de envio de e-mail para representantes das cooperativas. Entidades
que mantém contato direto com os produtores, como CATI, SENAR e SEBRAE, também
são grandes parceiros para levar informações a esse público. Além disso,
é muito importante que os produtores saibam onde buscar apoio para providenciar
a documentação necessária e elaborar o projeto de venda para se inscrever
nos editais – o processo pode parecer complexo e desmotivar a inscrição.
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PROGRAMAS DE COMPRAS PÚBLICAS
Recomendação 2: Viabilizar arranjos logísticos mais adequados para o agricultor
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Flexibilizar

Possibilitar que a cooperativa não

Uma possibilidade para compartilhar essa responsabilidade é as cooperativas concentrarem

as exigências

se responsabilize inteiramente pelas

as entregas em um local como um entreposto ou um centro de distribuição, e a prefeitura se responsabilizar

de entrega

entregas ponto a ponto

pelas entregas nas escolas, a partir daquele local.

Disponibilizar entrepostos

Um exemplo nessa linha é o já mencionado caso das cooperativas de produtores de banana da região do Vale do

regionais para entrega,

Ribeira. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou um espaço que estava desocupado, localizado no trajeto entre

de onde os produtos são

as cooperativas e as escolas, para que as organizações pudessem centralizar todas as entregas, e de lá uma

encaminhados para as escolas

empresa de logística, contratada pelas cooperativas, realizava a entrega ponto a ponto, otimizando o processo.

Descentralizar

Existem diferentes modalidades de gestão do PNAE

processos

órgãos públicos locais responsáveis e pelas escolas atendidas.

relacionados

Em grandes centros urbanos, compartilhar algumas etapas da gestão dos pedidos e entregas

aos pedidos

com as escolas pode otimizar a logística e, no caso de produtos perecíveis, garantir maior frescor

e às entregas

que podem ser adotadas pelos

Adequar a modalidade

dos alimentos. Os cardápios também podem ser ajustados conforme a realidade de cada região,

de gestão do PNAE ao tamanho

considerando a disponibilidade de alimentos frescos produzidos por agricultores nas proximidades

da cidade e complexidade

das escolas. Além disso, pode evitar sobrecarregar a prefeitura do município. É possível adotar

logística, evitando terceirizar

uma modalidade de gestão mista do PNAE, em que a gestão das compras de hortifrútis é compartilhada

totalmente o processo

com as escolas, e as compras de produtos não perecíveis são centralizadas pela prefeitura.
É importante, no entanto, evitar a terceirização completa da execução desta política, uma vez que o Estado deve
manter um controle dos alimentos oferecidos na rede de ensino. Além disso, é necessário avaliar junto às escolas
a viabilidade desta modalidade, uma vez que demanda um preparo delas para exercer responsabilidades
como gerir o contato com as cooperativas fornecedoras e o planejamento das entregas.

Estimular os circuitos curtos de logística é importante para possibilitar a oferta
de gêneros in natura, essenciais à nutrição humana. Criar circuitos locais de distribuição de alimentos
Setorizar as entregas de acordo com

in natura combate desertos alimentares e promove a segurança alimentar e nutricional.

a localização das cooperativas e das

Para cumprir a lei dos 30%, a Prefeitura de São Paulo focou inicialmente em atender escolas da zona leste

escolas a serem atendidas por elas

do município com produtos adquiridos de produtores do cinturão verde, próximo à região, com intuito de
gradualmente ampliar o escopo. Setorizar o abastecimento por regiões, estratégia adotada neste caso, pode
contribuir fortemente para a viabilização das entregas ponto a ponto.

Fomentar a entrega de um mesmo

Essa medida permite que cooperativas que não atendem o volume necessário de determinados

produto por mais de uma cooperativa,

produtos para abastecer o município compartilhem a tarefa com outras. Assim, mais cooperativas são

de acordo com a localização das escolas

beneficiadas com o programa e o município possui maiores chances de cumprir a lei dos 30%.
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VAREJO
As redes varejistas são importantes atores para o
abastecimento de grandes centros urbanos. Neste papel, o setor também possui grandes responsabilidades. Uma delas é garantir o fornecimento
de alimentos frescos e nutritivos para a população, incentivando hábitos alimentares saudáveis.
Muitos dos legumes, frutas e verduras vendidos
nos supermercados são produzidos por agricultores familiares e passam por longos caminhos até
chegar às gôndolas. Estes caminhos, além de prejudicar o frescor destes alimentos, muitas vezes
geram prejuízos financeiros aos produtores, que
ficam com uma pequena fração da receita. Ao encurtar esse trajeto do campo à mesa, é possível
oferecer produtos mais frescos ao mesmo tempo em que se apoia a continuidade da atividade
agrícola familiar, respondendo a demandas de

um consumidor cada vez mais atento a práticas
socioambientais de empresas que suprem suas
necessidades. Neste sentido, obter produtos diretamente da agricultura familiar, pode representar
uma grande contribuição para a reputação de negócios deste setor
Neste contexto, para abastecer as lojas de varejistas com produtos de qualidade e que atendam
às tendências de mercado e às demandas dos
consumidores, e tragam benefícios associados à
imagem e reputação, foram estabelecidas 3 recomendações:
1. Estabelecer política de compras adequada à realidade da agricultura familiar
• Implementar um processo de busca de organizações locais de agricultores familiares
• Aprimorar critérios socioambientais de seleção dos fornecedores e de compra dos produtos
• Adotar práticas contratuais específicas para a
agricultura familiar
2. Adotar estratégias para relacionamento de
longo prazo
• Elaborar código de conduta e estabelecer rotina de comunicação com os produtores
• Apoiar o desenvolvimento de agricultores e
promover a adequação a critérios socioambientais
3. Mobilizar stakeholders e se envolver em ações
setoriais
• Conscientizar o consumidor e incentivar o
consumo de hortifrúti
• Articular setorialmente e influenciar boas práticas na cadeia
A tabela a seguir traz um detalhamento para a
implementação destas ações, bem como possíveis parceiros, ferramentas e inspirações.

VAREJO
Recomendação 1: Estabelecer política de compras adequada à realidade da agricultura familiar
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Estabelecer contato

Encontrar os contatos de produtores e cooperativas para iniciar o trabalho de fornecimento pode

com órgãos públicos

não ser uma tarefa fácil. As empresas podem buscar apoio de organizações que são próximas aos

municipais e estaduais

agricultores, tais como o Sindicato Rural do Município ou Região, as Secretarias Municipais e Estaduais

Implementar um

para buscar cooperativas

de Agricultura. Além disso, organizações que oferecem formações e assistência técnica podem ser

processo de busca

e produtores locais

importantes parceiros, tais como a Emater, a Cati, o SENAR e o SEBRAE.

Realizar visitas técnicas

Alguns dos critérios que podem ser analisados pelo varejo são estrutura organizacional,

para conhecer a produção,

perfil diretivo, experiências de comercialização e práticas de gestão e cultivo.

a gestão e a infraestrutura

Uma sugestão de formulário

da cooperativa

as cooperativas participantes, encontra-se nas referências.

de organizações
locais de
agricultores
familiares

, inspirada no modelo que o Bota na Mesa utilizou para selecionar

Para pensar e definir estes critérios, e para que sejam efetivos, um possível caminho é que
isso seja feito por equipes multidisciplinares, formadas pela integração entre as áreas de compras
Adotar critérios que priorizem

e de sustentabilidade ou responsabilidade social corporativa.

fornecedores locais e a garantia de origem

A Revista Internacional de Alimentos e Agronegócio publicou em 2016 um artigo

que discute

os fatores críticos de sucesso para a inclusão de pequenos fornecedores nas cadeias de alimentos
de empresas multinacionais, e aborda esta questão.

Aprimorar critérios
socioambientais
de seleção dos
fornecedores e
de compra dos

Dar preferência

A Ceagesp

produtos

a produtos

como base para as decisões de compras do varejo. O Hortiescolha

sazonais

para consultar a época de diversas frutas, legumes e verduras.

Flexibilizar padrões

Uma iniciativa pioneira no Brasil que atua nesta questão é a Fruta Imperfeita

estéticos, priorizando a qualidade

o desperdício de alimentos entregando ao consumidor cestas por assinatura com produtos “imperfeitos”

nutricional do alimento

(tamanho e formato diferentes) comprados diretamente do produtor.

possui uma tabela com a sazonalidade das frutas comercializadas lá, que pode ser utilizada
, também da Ceagesp, é outra fonte

, que busca reduzir
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VAREJO
Recomendação 1: Estabelecer política de compras adequada à realidade da agricultura familiar
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Estabelecer uma política

É importante que atributos de diferenciação (como orgânicos, agroecológicos, certificados,

de precificação que valorize

feitos pela agricultura familiar, ou que tenham algum valor simbólico cultural/social) estejam refletidos

boas práticas

nos preços, a fim de incentivar o produtor.

Flexibilizar o prazo de

Algumas determinações estabelecidas nos editais do PNAE podem servir de inspiração para o varejo,

pagamento, não prejudicando a

tendo em vista os resultados atingidos pela política desde 2009. Uma delas é o prazo de pagamento, que

saúde financeira do fornecedor

varia conforme a prefeitura mas não ultrapassa 30 dias contados a partir da entrega dos produtos.

O desconto financeiro diminui a receita dos agricultores familiares
e reduz o custo dos produtos comprados pelo varejista. Entendendo ser essa
Adotar práticas

uma prática ampla no varejo de alimentos, é importante estabelecer um valor justo,

contratuais

que seja justificável em contrato. Em relação ao repasse de perdas, recomenda-se

específicas para

Dar maior transparência às

estabelecer uma política de corresponsabilização entre o varejo e o produtor, porque

a agricultura

práticas de desconto financeiro

as perdas podem ser amenizadas tanto a partir de boas práticas no campo

familiar

e repasse de perdas ao produtor

e no momento da colheita, quanto a partir de práticas realizadas na própria loja,
como manuseio mínimo dos alimentos e forma de exposição na gôndola. Outras
possibilidades para reduzir perdas são a utilização de embalagens adequadas
e o processamento de alimentos, que pode transformar
produtos maduros em saladas de frutas e saladas prontas para consumo.

A partir das práticas no âmbito da Política Nacional de Garantia de Preços Mínimos

,

operada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), recomenda-se que
o varejo estabeleça um preço mínimo por produto. A relevância desta ação se explica
Estabelecer política

pelas distorções provocadas por sucessivos choques de preço e pelas incertezas inerentes

de preço mínimo

à natureza da atividade agrícola. O objetivo é assegurar a remuneração mínima dos agricultores
familiares e garantir a segurança de sua renda e modo de vida. Isso, por sua vez, contribui para
a garantia do fornecimento destes alimentos. É importante pontuar que esta ação possui maiores
chances de ser bem-sucedida caso seja realizada uma mobilização conjunta dos atores da cadeia.
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VAREJO
Recomendação 2: Adotar estratégias para relacionamento de longo prazo
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Estabelecer um processo formal
de classificação de fornecedores,

Este processo pode embasar a construção de iniciativas de apoio ao desenvolvimento

de acordo com o grau de

dos produtores que fornecem para a empresa, ajudando-os a avançar para os próximos

desenvolvimento e atendimento

estágios de relacionamento, sendo que em cada um deles haveria expectativas diferentes.

aos critérios de compra

É importante que esta classificação esteja alinhada com a realidade dos agricultores familiares
e seja utilizada para ajudar os fornecedores que ainda não conseguem atender aos
critérios de compra a passar a atendê-los, e não para excluí-los do fornecimento. Alguns
exemplos de elementos que podem ser considerados nessa classificação são: compromissos
esperados dos agricultores e da empresa em cada estágio; agregação de valor no produto;
sistema de cultivo (convencional, orgânico, em transição, agroflorestal, etc.).

Organizar o procedimento
de entrega dos produtos pelos

No caso dos agricultores familiares, muitas vezes é o próprio produtor quem faz a entrega dos pedidos ao

Elaborar código

fornecedores nos centros de

cliente, deixando sua plantação desassistida enquanto isso. Para otimizar o tempo desses produtores, uma

de conduta e

distribuição ou nas lojas, de maneira

opção seria dar prioridade a eles no procedimento de descarregamento no centro de distribuição ou na loja.

estabelecer rotina

a facilitar a entrega realizada

Outra possibilidade é ter uma fila separada para entrega apenas de produtos de agricultores familiares.

de comunicação

pelos agricultores familiares

com os produtores

Disponibilizar canal de comunicação

Para isso, é muito importante considerar quais canais são de mais fácil acesso para os produtores

para que produtores possam pontuar

que fornecem para a empresa. Conforme já mencionado anteriormente, em alguns casos serviços

aspectos críticos do relacionamento

básicos como conectividade não chegam às propriedades rurais.

O varejo é um poderoso canal para captar tendências relacionadas
Compartilhar tendências

ao comportamento do consumidor, por exemplo, a preferência por orgânicos ou

de mercado e preferências

produtos locais. Por isso, o setor possui um importante papel de transmitir este

do consumidor para que os

conhecimento a seus parceiros, para que sua cadeia seja capaz de se antecipar e atender

produtores possam se organizar

estas tendências. Isso é especialmente relevante quando se trata de agricultores familiares,

para acompanhá-las e atendê-las

que muitas vezes estão distantes do consumidor e não possuem acesso a esse
tipo de informação, apesar de tão estratégica para eles.

85

VAREJO
Recomendação 2: Adotar estratégias para relacionamento de longo prazo
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Estabelecer com os

A adoção de planos de desenvolvimento de fornecedores contribui para possibilitar

produtores um plano de ação

o início de um relacionamento com um produtor ou cooperativa ainda deficiente em termos de

buscando conformidade com

infraestrutura e gestão, e também incentiva a melhoria contínua. A rede varejista americana Whole Foods

os critérios desejados, em linha

é um conhecido caso de sucesso no relacionamento com agricultores. Uma de suas iniciativas

com os níveis de classificação

é o Local Producer Loan

Apoiar o

de fornecedores, mencionados

fornecimento exigidos. Além do financiamento, outros programas podem ser estabelecidos, como apoio à

desenvolvimento

anteriormente

melhoria de infraestrutura, tornando a produção mais segura (com a construção de estufas, por exemplo),

, linha de empréstimos para fornecedores que atendem aos critérios de

de agricultores

e à transição para sistemas de manejo mais sustentáveis. Alguns instrumentos como garantia de compra,

e promover a

pagamento antecipado e pagamento de valores diferenciados podem ser utilizados para

adequação a critérios

Dar suporte à transição

estabelecer os compromissos entre as partes envolvidas.

socioambientais

agroecológica ou orgânica

Além disso, um procedimento formal de feedback pode ajudar muito os produtores
a compreenderem quais pontos eles precisam aprimorar. Uma prática de uma das cooperativas
do Bota na Mesa é solicitar à empresa o envio de uma foto de WhatsApp para o produtor ou cooperativa,

Apoiar produtores

para que fique registrado como o produto chegou na loja. Após a venda dos produtos, ou no momento do

na obtenção de certificações

próximo pedido, é importante falar sobre a ocorrência de perdas de produtos na loja, sobras e perdas devido

que garantam procedimentos

ao tamanho do pedido, eventuais percepções de consumidores, etc.

padronizados em relação

O estudo “Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores”

à rastreabilidade

do trabalho desenvolvido com 15 empresas brasileiras para apoiar a integração da sustentabilidade

e ao manejo sustentável

no processo de compras e na gestão de fornecedores.

apresenta os resultados
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VAREJO
Recomendação 3: Mobilizar stakeholders e se envolver em ações setoriais
AÇÕES

PARCEIROS, FERRAMENTAS E INSPIRAÇÕES

Para informar consumidores sobre a origem dos alimentos e valorizar a agricultura familiar, uma opção
é montar uma gôndola só com produtos destes agricultores, informando a região em que o alimento foi
produzido, e os alimentos que são da estação. A rede Whole Foods possui um programa chamado
Whole Trade

, que atua para comercializar alimentos produzidos em condições justas de trabalho,

Educar o consumidor no ponto

e estes alimentos possuem sinalização nas gôndolas para informar os consumidores.

de venda, adotando práticas

Esporadicamente, um dia de feira na loja, com os agricultores vendendo os produtos, pode contribuir

Conscientizar

promocionais e sinalizando

para o engajamento e confiança dos consumidores em relação à empresa.

o consumidor e

elementos de diferenciação

Para incentivar o consumo de hortifrúti, uma ideia é, ao lado dos caixas, colocar produtos como frutas prontas

incentivar o consumo

de hortifrúti (sazonalidade, origem,

para consumo no lugar de produtos industrializados como chocolates, balas e salgadinhos. Além disso, práticas

de hortifrúti

nome da cooperativa ou produtor,

promocionais, propagandas e a divulgação de receitas com alimentos saudáveis também podem ajudar.

propriedades nutricionais)

A comunicação no ponto de venda também é muito importante para conscientizar sobre o desperdício de
alimentos. Criar gôndolas separadas para produtos fora do padrão, mas com boa qualidade nutricional,
com mensagens de engajamento na causa do desperdício de alimentos, é uma opção para endereçar
essa questão. Entre os grandes varejistas, o Atacadão e algumas lojas Carrefour e Extra estão
oferecendo produtos fora do padrão a preços reduzidos.

Os acordos setoriais são importantes em mercados competitivos, pois contribuem
para expandir o números de empresas engajadas em um compromisso e elevam os padrões
Articular

Atuar para a construção de

do setor, para que sejam mais justos e inclusivos. Um exemplo neste sentido é o acordo

setorialmente

compromissos no setor e participar

entre três empresas da indústria de bebidas sobre a venda de refrigerantes em cantinas

e influenciar

de iniciativas coletivas que

escolares. Em 2016, a Coca-Cola, a Ambev e a PepsiCo anunciaram que deixariam

boas práticas

promovam o tema de inclusão da

de vender refrigerantes para crianças menores de 12 anos. Nas escolas,

na cadeia

agricultura familiar na cadeia

os produtos comercializados seriam apenas água, sucos, bebidas lácteas e água
de coco. Em relação à inclusão da agricultura familiar no varejo, temas possíveis
de articulação setorial são: percentual de desconto financeiro; política
de perdas; adoção de preço mínimo por produto.
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“A gente
aprendeu nesses
encontros que
temos que
perseverar. Uma
conversa com o
outro e a gente
vai tendo ideias
novas”
AGRICULTORA FAMILIAR
DE IBIÚNA

TECENDO
A MANHÃ

S

e no primeiro ano do Bota na Mesa as atividades permitiram conhecer melhor a realidade
dos agricultores, estreitar laços e construir planos
em conjunto, no segundo ano foi a hora de fazer
acontecer.
Prospectar clientes, conhecer o mercado, aprimorar práticas internas e realizar vendas para novos canais foram passos que marcaram a trajetória do último ano.
Como se viu, foram muitas as realizações. Podem ser mencionadas desde a inédita construção
coletiva de um fluxo de caixa, que mostrou que a
atividade da cooperativa poderia ser mais lucrativa do que o esperado pelo grupo, até a promoção
de uma reunião entre agricultores e compradores
de uma rede varejista local que nunca tinham sentado na mesma mesa para se conhecer.

Foi possível, a partir dessa experiência, vislumbrar oportunidades concretas para a inclusão da agricultura familiar nas cadeias de
abastecimento de grandes centros urbanos.
Além disso, foram identificados alguns gargalos importantes enfrentados pelos agricultores
e pelo mercado em geral. Alguns deles podem
ser resolvidos por meio de um simples diálogo
entre as partes. Outros, mais complexos, dependem de transformações profundas, como
a conscientização dos atores para uma nova
forma de atuação.
As recomendações trazidas por essa publicação
são baseadas em situações reais vividas ao longo
dos últimos dois anos e esperamos que possam
apoiar agricultores, redes varejistas e gestores
públicos na construção de relações comerciais
que gerem ganhos para todas as partes.
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Mas ninguém faz nada sozinho e, desse processo, fica o aprendizado de que, para se alcançar a
inclusão efetiva da agricultura familiar nas cadeias
de abastecimento de grandes centros urbanos, a
palavra-chave é “articulação”.
É como escreveu João Cabral de Melo Neto, em
poema que nomeia essa conclusão:
“Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele

O Bota na Mesa, a partir do terceiro ciclo que se
inicia em 2018, amplia sua atuação e passa a trabalhar mobilizando uma gama maior e mais diversa
de atores, como a indústria de alimentos, fornecedores de insumo e empreendedores, com o objetivo de construir conjuntamente diretrizes públicas e
empresariais para a inclusão de agricultores familiares na cadeia de alimentos.
Fica um agradecimento especial a todas as agricultoras e agricultores das nove organizações participantes que confiaram no projeto, se dedicaram
às atividades e tornaram tudo isso possível.

e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,

Eles seguem conosco nessa jornada, possibilitando que o que se deu até agora em contexto local se
multiplique e leve à construção de caminhos cada
vez mais justos para levar alimento saudável do
campo à mesa do consumidor!

para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.(...)”
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