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“Se você ficar de olho apenas no lucro, 
você vai economizar no produto. Mas se 
você se concentrar em fazer produtos 
realmente bons, então o lucro virá a 
seguir.” 
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RESUMO 
 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi implementado e 
consolidado pela Lei nº 11.947/2009, a qual criou uma política agrícola voltada ao 
fortalecimento da agricultura familiar; e estabelece que no mínimo 30% dos recursos 
financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para a alimentação escolar devem ser para adquirir alimentos oriundos 
diretamente da agricultura familiar. De acordo com o Censo Agropecuário (2006), 
84% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros são de agricultores familiares, 
e em Santa Catarina, essa participação é mais significativa, de 87%, demonstrando 
a importância desse segmento para o estado. Esta dissertação integra a linha de 
pesquisa Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade e tem por objetivo 
principal analisar a contribuição do PNAE para o desenvolvimento das cooperativas 
de agricultura familiar na região do Meio-oeste catarinense. Com relação à região 
analisada, fez-se um recorte compreendendo um total de 15 municípios, abrangendo 
em torno de 210 mil habitantes. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e ao 
mesmo tempo descritiva. O método adotado foi o qualitativo, e no que tange à coleta 
de dados, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas 
semiestruturadas. No geral, conseguiu-se enumerar várias contribuições do PNAE, o 
qual demonstrou sua importância na abertura de novos empreendimentos de 
economia solidária, e no fortalecimento dos já existentes; através da diversificação 
dos canais de distribuição, aumento da produção, desenvolvimento de novos 
produtos e expansão do mix de produtos das cooperativas. A pesquisa possibilita 
afirmar que os maiores benefícios do PNAE se referem ao incremento de renda 
proporcionado aos cooperados, além de demonstrar incentivo em alguns casos na 
permanência dos jovens no campo e na sucessão familiar na agricultura familiar. 
Assim, evidencia-se o PNAE como uma política pública efetiva, que fomenta os 
mercados locais, ativa a economia, e promove o desenvolvimento local. 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Agronegócio; Desenvolvimento Local; 
Alimentação Escolar; Sustentabilidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The National School Feeding Program (PNAE) was implemented and consolidated 
by Law 11.947/2009, which created an agricultural policy aimed at strengthening 
family farming; establishing that at least 30% of the financial resources transferred by 
the National Education Development Fund (FNDE) for school meals must be used to 
purchase food directly from family farming. According to the Agricultural Census 
(2006), 84% of Brazilian agricultural establishments are family farmers, and in Santa 
Catarina State, this participation is more significant, at 87%, demonstrating the 
importance of this segment for the state. This dissertation is part of the research line 
Organizational Development and Sustainability and its main objective is to analyze 
the contribution of PNAE for the development of family farming cooperatives in the 
Midwest region of Santa Catarina. Regarding the analyzed region, it was delimited an 
area comprising a total of 15 municipalities, covering around 210 thousand 
inhabitants. This research is characterized as exploratory and at the same time 
descriptive. The method adopted was qualitative, and with regard to data collection, it 
was used a bibliographic research, a document analysis and semi-structured 
interviews. In general, it was possible to specify several contributions from the PNAE, 
which demonstrated its importance of opening new solidarity economy enterprises, 
and of strengthening existing ones; through diversification of distribution channels, 
increased production, and development of new products and expansion of the 
product mix of cooperatives. The research makes it possible to state that the greatest 
benefits of the PNAE refer to the increase of income provided to the cooperative 
members, besides being an incentive, in some cases, for young people to stay in the 
farming as well as to their family succession in the family farming. Thus, the PNAE is 
evidenced as an effective public policy, which fosters local markets, activates the 
economy, and promotes local development. 
 
 
Keywords: Public policy; Agribusiness; Local Development; School Feeding; 
Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

Com o surgimento de questões ligadas à segurança e soberania alimentar 

debatidas por diversas entidades, tanto públicas quanto privadas, ocorreu por parte 

dos governos (e em todos os níveis), a criação e a implementação de programas 

sociais, tais como, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que propõe 

a aquisição de alimentos produzidos no âmbito da agricultura familiar da região, e, 

que serão utilizados na alimentação de estudantes. 

O PNAE faz parte de uma ação de Estado, coordenado pelo Governo 

Federal, tendo como foco a sustentabilidade dos agrossistemas e o desenvolvimento 

econômico das comunidades. Segundo sua lei de criação, nº 11.947/2009, o 

programa consiste na transferência de recursos financeiros do governo federal aos 

Estados, Distrito Federal e municípios, fundamentalmente para aquisição de gêneros 

alimentícios para alimentação escolar, sendo que 30% destes recursos devem ser 

destinados a compra de alimentos da agricultura familiar, preferencialmente da 

região. 

Conforme o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2016), 

o PNAE foi desenvolvido para fomentar mercados locais, possibilitando que 

agricultores familiares e suas entidades representativas pudessem acessar 

chamadas públicas às compras realizadas pelos governos nas esferas federal, 

estadual e municipal, e dessa forma, incrementar renda e garantindo o 

desenvolvimento de atividades ligadas às cadeias produtivas existentes na 

localidade em que se encontram. 

O PNAE, para o agricultor familiar, representa um importante canal de 

comercialização e geração de renda com regularidade, e neste sentido, Wilkinson 

(2004) coloca como ponto de consenso a questão do “valor agregado” tanto para 

aumentar, como para reter renda no âmbito das economias locais. 

De acordo com o Programa SC Rural (Governo de Santa Catarina, 2019) que 

é uma iniciativa do governo do Estado para aumentar a competitividade da 

agricultura familiar, 

“a lei de criação do PNAE teve como principal objetivo valorizar a produção 
local, recomendando a consideração e o respeito pelos produtores, 
fortalecendo a própria região que demandou os recursos. Sendo que cada 
chamamento obedece a um cardápio que deve estar alinhado com a 
diversidade dos produtos locais”. 
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A região Meio-oeste do estado de Santa Catarina compreende 34 municípios, 

no entanto, este estudo foi realizado em apenas 15 municípios dessa região, por 

questão de conveniência na amostragem. O Estado em questão tem perfil 

diferenciado com destaque para a agricultura familiar forte, no cenário econômico 

nacional da atualidade.  

Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), a agricultura familiar 

catarinense respondeu por 67% do valor total da produção dos estabelecimentos 

agropecuários, sendo que no Brasil foram 36%. 

Assim, a atividade agropecuária é expressiva na região do Meio-oeste 

catarinense. Segundo o SEBRAE (2013), no ano de 2010, a região respondeu por 

19% do rebanho catarinense de suínos e por 22% do de frangos, também a 

agricultura é baseada em minifúndios rurais, sobressaindo-se a fruticultura e 

horticultura, o cultivo de milho e a produção florestal. 

Dessa forma, a região do Meio-oeste catarinense é composta por vários 

municípios com economias voltadas à produção agrícola, os quais apresentam IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) acima de 0,70 em sua maioria, mas que 

poderiam ser otimizados com o desenvolvimento dos mercados locais, através do 

aumento da competitividade e abrangência de mercados, modernização da 

produção e consequente diversificação para a agroindústria. 

Neste contexto, com uma parcela importante de participação na agricultura 

familiar estadual, e sendo esta condição propícia para ampliar o fornecimento ao 

PNAE, a participação das cooperativas pode ser relevante para o fortalecimento no 

campo com renda e qualidade de vida para os pequenos agricultores desta região.  

Partindo dessa premissa, Gehlen e Mocelin (2018) discutem a importância da 

organização social e de produção através do cooperativismo, já que esta forma de 

administração autogestionada oferece alternativas econômicas para as famílias 

envolvidas, como também propiciam espaço de relacionamento social. 

Já em relação a agricultura familiar, Lamarchi (1996) afirma que a questão 

familiar envolvida nesse modelo de agricultura constitui “o fato de uma estrutura 

produtiva associar família-produção-trabalho” em consequências fundamentais para 

a forma como ela age econômica e socialmente. 

Portanto, o recorte realizado da região do Meio-oeste catarinense, focou esta 

pesquisa em apenas 15 municípios, os quais estão localizados dentro da 
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microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe; tal delineamento visou um estudo mais 

aprimorado com a interligação entre o fornecimento ao PNAE, cooperativismo e 

desenvolvimento local. 

Para Gil (2007) “toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema, ou 

indagação e o mesmo deve ser formulado como pergunta”. Para compreender como 

o PNAE age junto ao desenvolvimento da agricultura familiar, foi formulada a 

seguinte pergunta que norteará o presente estudo: 

 - “Quais as contribuições do PNAE para o desenvolvimento da agricultura familiar e 

do cooperativismo no Meio-oeste catarinense?”.  

A referida resposta pode contribuir para a discussão de novos 

direcionamentos na aplicação do PNAE, principalmente no que envolve os 

agricultores familiares e suas organizações, tanto na região, como em nível nacional. 

Espera-se ainda, que esse estudo possa contribuir para o aprimoramento do PNAE 

em outros municípios brasileiros de pequeno e médio portes, e por conseguinte 

auxiliar na melhoria e na promoção do desenvolvimento local. 

A expressividade da agricultura familiar não estende-se apenas ao Brasil, a 

mesma tem notoriedade mundial, já que conforme a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2014), nove em cada dez 

propriedades agrícolas mundiais, 570 milhões, são geridas por famílias, que 

produzem cerca de 80% dos alimentos no mundo.  

No Brasil, a agricultura familiar configura-se como uma das principais 

atividades econômicas. De acordo com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar 

e do Desenvolvimento Agrário (SEAD, 2018), há dados de uma comparação 

realizada pelo Banco Mundial e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, os quais explicam que 84% dos estabelecimentos rurais são 

predominantemente familiares, perfazendo um total de 4,4 milhões de propriedades 

existentes nessa categoria no país. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2017), no Brasil, 70% 

dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura 

familiar. Além do segmento contribuir para o controle da inflação, equilibrando a 

oferta e a procura de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica do 

brasileiro, garante a segurança alimentar e a erradicação da fome. 

Nesta perspectiva, a força e a importância da agricultura familiar no cenário 

econômico, deve-se ao fato dela influenciar os índices inflacionários, promover o 
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abastecimento do mercado através de itens da cesta básica e por gerar trabalho e 

renda aos envolvidos. Segundo o Censo Agropecuário (2006), no país o setor 

emprega 74% das pessoas ocupadas no campo, e de 10 postos de trabalho no meio 

rural, sete são de agricultores familiares. 

Tendo em vista o exposto, a agricultura familiar pode ser um agente de 

mudança tanto no cenário econômico local, quanto nos aspectos relacionados à 

segurança alimentar e erradicação da fome. O Observatório do Terceiro Setor 

(2019) traz uma fala da palestra “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, onde Jaison 

Lara afirma que  

“o direito ao alimento não é acessível para toda a população brasileira, e o 
problema da subnutrição, por exemplo, é algo que atinge todas as classes 
sociais, mas principalmente as que possuem menor assistência do poder 
público”. 
 

A importância dos estudos sobre a pobreza e a desigualdade social no Brasil 

(HENRIQUES, 2000) e sobre a pobreza rural em particular (TAKAGI; GRAZIANO DA 

SILVA; BELIK, 2002), trouxeram avanços consideráveis na forma de se pensar a 

diferenciação e a reprodução social da agricultura familiar e na definição de políticas 

públicas voltada às suas especificidades. 

Dessa forma, as políticas públicas implementadas pelo governo como o 

PNAE ora evidenciado nesta pesquisa, objetivam fortalecer o segmento agrícola 

com a valorização da produção agrícola local e/ou regional, e amenizar os efeitos da 

globalização, principalmente no que se refere à exclusão tecnológica e proliferação 

de indústrias agrícolas em detrimento do enfraquecimento e empobrecimento das 

pequenas propriedades rurais.  

É possível observar as diretrizes do PNAE de incentivo aos mercados 

regionais com o intuito de reduzir o êxodo rural, aumentar a eficiência das famílias e 

a melhoria da segurança alimentar e nutricional, o que consequentemente demanda 

estudos mais aprofundados sobre o assunto, a fim de compreender melhor as 

contribuições do PNAE para o desenvolvimento local e ampliar o engajamento da 

agricultura familiar junto ao programa através do cooperativismo. 

O cooperativismo através de movimentos de economia solidária está presente 

no estado de Santa Catarina. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2015), nos anos de 2009 a 2013, registrou-se a 

existência de 764 empreendimentos de economia solidária no estado. Neste sentido, 
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a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC, 2019), reconhece o 

envolvimento de 10 mil pessoas em empreendimentos dessa natureza em SC. 

Estevam e Verginio (2017) explicam que “os empreendimentos de economia 

solidária são um meio de cooperação, sendo uma alternativa de trabalho e renda. E 

ainda, que eles estão voltados para a questão social, centrados nas pessoas e não 

no capital”. 

Neste mesmo viés, a ALESC (2019), afirma que “empreendimentos ligados à 

economia solidária e à agricultura familiar também desempenham um papel 

importante, com impactos sociais que são, muitas vezes, mais expressivos que os 

resultados financeiros obtidos”. 

Posta a relevância da pesquisa para o desenvolvimento da região 

evidenciada, a qual foca na união de esforços entre agricultura familiar e 

cooperativismo para o aprimoramento do fornecimento ao PNAE, percebe-se no 

entanto, que há uma quantidade limitada de estudos dessa natureza registrados na 

região sul do Brasil, em Santa Catarina, e especificamente na região do Meio-oeste 

catarinense. 

A importância da agricultura familiar como atividade econômica do estado de 

SC e a quantidade diminuta de estudos que buscam aprimorar a relação entre 

produção agrícola familiar, cooperativismo e PNAE, comprovam que o cenário urge 

de maiores pesquisas e aprofundamentos teóricos. 

O incremento nos estudos/pesquisas poderia amenizar os obstáculos 

existentes ao bom andamento do programa, gerar um melhor aproveitamento dos 

recursos públicos, maximizar a produção/vendas provenientes da agricultura 

familiar, e por conseguinte, propiciar o desenvolvimento local de forma sustentável. 

Ademais, a pesquisadora demonstrou interesse na pesquisa a cerca do tema, 

devido a sua trajetória profissional, a qual é marcada por anos de experiência na 

área de gestão pública, incluindo as compras públicas, especificamente as 

realizadas por instituições de ensino. E no trabalho realizado nesta última subárea, 

intensificou-se o contato com as cooperativas de agricultura familiar fornecedoras de 

produtos do PNAE durante as Chamadas Públicas, e dessa forma, instigou-se a 

saber mais sobre essas organizações e seus reflexos sociais e econômicos. 

Outro fato que evidenciou ainda mais para a pesquisadora, a importância da 

pesquisa acerca do tema, foi a possibilidade de cursar as disciplinas de 

“Desenvolvimento Rural e Sociedade” e “Educação Contemporânea e 
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Desenvolvimento”, ambas presentes na grade curricular do mestrado em 

desenvolvimento e sociedade da UNIARP – Caçador. As referidas disciplinas 

enfatizaram a amplitude das políticas públicas para o desenvolvimento social e 

econômico, e ainda, provocaram discussões acerca da colaboração do 

cooperativismo como um instrumento de desenvolvimento local sustentável dos 

agricultores familiares. 

Assim, a dissertação ora apresentada propõe preencher algumas lacunas 

existentes à cerca do tema, interligando-o com o desenvolvimento local da região 

analisada. Dessa forma, apresenta-se na seção a seguir, as contribuições e 

vinculações com a interdisciplinaridade. 

O estudo desenvolvido teve como premissa a análise específica das compras 

do PNAE e o seu impacto na agricultura familiar no Meio-oeste catarinense, sendo 

este um trabalho de pesquisa sistêmica, haja vista sua interligação com as várias 

áreas do conhecimento. 

A proposta da pesquisa foi tratar as compras deste programa na sua 

especificidade, tendo por base, uma abordagem complexa das suas contribuições 

para o desenvolvimento sustentável, considerando as particularidades das 

organizações da agricultura familiar e outros fatores, como a criação de valor da 

cadeia produtiva, geração de renda e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 

inseridos na região analisada. 

No que se refere à interdisciplinaridade, a resolução de problemas tanto 

sociais quanto econômicos, exige cada vez mais uma junção de conhecimentos. 

Como reflete Tavares (2008, p. 136) “a interdisciplinaridade não é um caminho de 

homogeneidade, mas de heterogeneidade. Por isso, um dos principais pressupostos 

para se caminhar interdisciplinarmente é o diálogo. Este deve ser reflexivo, crítico, 

entusiástico, que respeita e transforma”. 

Assim, para manter um alinhamento que permita um raciocínio sobre o tema e 

demais áreas interligadas, algumas premissas foram observadas: 

- A interdisciplinaridade é definida como o método que tem o propósito de contribuir 

para a resolução de um problema que seja comum a um conjunto de disciplinas 

(LEFF, 2000). 

- A repartição do conhecimento em disciplinas nega a possibilidade de se 

apreender o que está tecido junto (MORIN, 2003). 

- A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de 
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“externalidades” do desenvolvimento do conhecimento e do crescimento econômico. 

Surgem como todo um campo do real negado e do saber desconhecido pela 

modernidade, reclamando a “internalização” de uma “dimensão ambiental” através 

de um “método interdisciplinar”, capaz de reintegrar o conhecimento para apreender 

a realidade complexa (LEFF, 2000, p. 19). 

- A interdisciplinaridade é constantemente evocada para dar respostas aos desafios 

da sustentabilidade, pois as tentativas de serem solucionados neste campo de 

estudo vão dos conceitos originados dos limites biofísicos das ciências naturais às 

relações desses limites com os sistemas socioeconômicos, como é o caso da 

operação da gestão ambiental e da responsabilidade social da empresa (PEARCE, 

1997). 

Considerando as contribuições das diferentes áreas para a compreensão do 

funcionamento do PNAE na região, será concebido um modelo interdisciplinar de 

análise, visando assegurar maior coerência às contribuições proporcionadas, com 

enfoque principal para o desenvolvimento local e sustentabilidade.  

O conceito de economia solidária de Domingues (2009) e as perspectivas de 

progresso através dos empreendimentos de economia solidária por Tauile e 

Rodrigues (2004), entre outros autores, a busca pelo desenvolvimento sustentável 

solidário de Filho (2008) e Ignacy Sachs (1993), e os incentivos à produção da 

agricultura familiar conforme Real e Schneider (2011), servirão de base para a 

construção deste modelo nos capítulos de fundamentação teórica. De forma breve, 

seguem abaixo as áreas interligadas ao tema pesquisado: 

- Direito - A partir da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, a 

alimentação escolar passa a ser direito constitucional. A alimentação escolar é 

direito humano, dever do estado e indispensável para assegurar os demais direitos 

do cidadão.  

- Política - O PNAE é um programa de política pública antigo, criado inicialmente em 

1955, que tem por objetivo garantir o fornecimento da merenda nas escolas 

públicas, nos níveis básico, fundamental e médio.  

- Nutrição - A participação da agricultura familiar no fornecimento de alimentos para 

a merenda escolar, incentiva os hábitos de uma alimentação mais saudável, 

baseada no consumo dos alimentos locais (SOUZA-ESQUERDO; BERGAMASCO, 

2014). Essa política foi criada para contribuir na construção da segurança alimentar 

e nutricional do país, e favorece a aproximação dos cardápios da realidade de cada 
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região. 

- Sustentabilidade - A sustentabilidade é um conceito dinâmico que engloba um 

processo de mudança, que, em relação ao meio ambiente, é necessariamente 

multidimensional, na medida em que apresenta não apenas os aspectos ecológicos 

e ambientais, mas envolvem também as dimensões econômica, política, cultural, 

social, temporal e espacial (SACHS,1993). 

O desenvolvimento proporcionado pelo PNAE, derivado dos seus princípios 

sustentáveis, é pertinente ao modelo triple bottom line. Conforme Elkington (2001) “o 

modelo considera as dimensões econômica, ambiental e social da sustentabilidade; 

esse conceito emerge como um modelo de tentativa de ações interdependentes, 

embora cada uma dessas dimensões possa representar um grande desafio em si”.  

 

Figura 1 Tripé da Sustentabilidade e suas intersecções 

 
Fonte: Adaptação de Elkington (2001). 
 

 Neste sentido, envolvendo os aspectos sociais, econômicos e ambientais, o 

PNAE é capaz de provocar mudanças no que tange a valorização da produção da 

agricultura familiar, através das compras governamentais, proporcionando uma 

distribuição mais justa da renda, e a comercialização de alimentos mais saudáveis e 

agroecológicos. 

- Economia - Com a aquisição dos alimentos produzidos localmente, o PNAE pode 

fomentar a economia do município, já que com o aumento da renda da população 

rural, a mesma passará a ter mais recursos, dinamizando a economia local. 
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- Sociologia - O aumento da renda das famílias e a autonomia econômica advinda 

da participação no PNAE, pode contribuir para a emancipação social, participação 

política e identidade regional. 

- Administração - A organização através de cooperativas pode fomentar uma 

participação mais efetiva dos agricultores familiares junto ao PNAE, facilitando o 

planejamento, a produção e a venda dos produtos por eles produzidos. Ademais, o 

programa pode proporcionar um avanço na organização dos agricultores, já que a 

associação em cooperativas tem o intuito de promover o trabalho em equipe e o 

apoio profissional. 

 - Educação - A comercialização dos produtos do PNAE pode propiciar inovação e 

melhoria dos cardápios junto às instituições de ensino, refletindo-se posteriormente 

em uma alimentação saudável para os alunos, melhoria do desempenho escolar e 

diminuição da evasão. 

A figura 2, a seguir, enfatiza essa relação de interdisciplinaridade presente entre o 

tema da pesquisa com outras áreas do conhecimento. 

  

Figura 2 Compras do PNAE e a interdisciplinaridade 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Ainda sobre a funcionalidade do PNAE e a interdisciplinaridade,  Alexandre et 

al. (2016) fala sobre o apoio que o programa tem dado à agricultura familiar, “ [...] 

representa o resgate do patrimônio alimentar, reintegrando as dimensões da 

produção e do consumo de alimentos, contribuindo para a redução da iniquidade, 

promovendo a geração de renda para os agricultores familiares e sinaliza uma 

relevante estratégia de redução da pobreza e do êxodo rural”. 

Deste modo o PNAE é um tema por si só interdisciplinar, capaz de unir várias 
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disciplinas distintas, cruzar novas barreiras, originando novos saberes, e expondo 

novas lacunas a serem solucionadas a fim de maximizar a participação e os 

benefícios da agricultura familiar no referido programa. O objetivo geral deste estudo 

foi analisar a contribuição do PNAE para o desenvolvimento da agricultura familiar e 

suas organizações na região do Meio-oeste catarinense. E como objetivos 

específicos, se estabeleceu: 

 

 Caracterizar  os perfis das organizações/cooperativas de agricultura familiar 

da região que participam do PNAE; 

 Apontar a influência do PNAE nas organizações de agricultura familiar da região; 

 Identificar aspectos que fortalecem as organizações de agricultores familiares e 

facilitam a manutenção e o acesso aos mercados; 

A pesquisa, aqui apresentada, integra a linha de pesquisa Desenvolvimento 

Organizacional e Sustentabilidade – Linha 1, do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Sociedade da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, 

campus Caçador, SC. 

A dissertação está organizada em cinco capítulos correlacionados: 

introdução, referencial teórico, metodologia, apresentação e análise dos resultados, 

considerações finais e elementos pós-textuais. O capítulo 2, a seguir, refere-se à 

fundamentação teórica. Em seguida, no capítulo 3 discorre-se sobre o método 

utilizado para a condução da pesquisa e organização do trabalho. No capítulo 4, 

apresentam-se os dados e suas análises, e o capítulo 5 traz as considerações finais 

desta pesquisa, assim como, as limitações e sugestões para futuros trabalhos. 

Também se insere nesta dissertação, as referências que representaram as fontes de 

pesquisas bibliográficas utilizadas, os elementos pós-textuais, que correspondem 

aos Apêndices, no qual se encontra o roteiro da entrevista aplicado na pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta etapa, descreve-se a fundamentação teórica que dá sustentação ao 

estudo. Nele foram abordados estudos relativos à agricultura, cooperativismo 

através de empreendimentos de economia solidária, às conceituações sobre 

políticas públicas e compras sustentáveis e suas contribuições à agricultura familiar 

(AF), a contextualização histórica do PNAE, à criação da Lei nº 11.947/2009, e por 

fim, o desenvolvimento rural gerado através do programa. 

 
2.1 A AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL E EM SANTA CATARINA 
 

Alguns estudos, de acordo com o Projeto de Cooperação Técnica 

FAO/INCRA (2014), realizados na segunda metade dos anos 1990, possibilitaram 

uma melhor compreensão da lógica e dinâmica das unidades familiares de 

produção, assim como dos sistemas produtivos adotados por essas unidades nas 

diversas regiões do país. Com isso, verificou-se que a agricultura brasileira 

apresenta uma grande diversidade regional, tanto quanto as formas de ocupação 

das terras como dos sistemas produção e suas inserções nos mercados regional, 

nacional e internacional. 

Há várias definições que abarcam a extensa heterogeneidade da agricultura 

familiar. Neste sentido, “os trabalhos da equipe internacional de pesquisa” 

coordenada por Hugues Lamarche (1993) salientam a heterogeneidade para 

explicar a presença e resistência da agricultura familiar, sendo concebidos dois 

modelos: i) o original (“traços clássicos do camponês”, marcado pela ótica da 

subsistência) e ii) o ideal, “caracterizado por uma total integração à economia de 

mercado” (MARQUES, 2003, p. 18). 

A produção da agricultura familiar varia conforme o tipo de alimento, 

destacando-se os alimentos mais tradicionais consumidos pelas famílias brasileiras: 

 

No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela produção de 87% da 
produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 
38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e, na pecuária, 58% do leite, 59% 
do plantel de suínos, 50% das aves e 30% dos bovinos. Trata-se, portanto, 
de um forte vetor de promoção da segurança alimentar e nutricional no país 
(ABRANDH; IBASE, 2012, p. 39). 

 

De acordo com Mattei (2010), entre a data de realização do penúltimo censo 
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(1995-96) e o de 2006, ocorreram consideráveis mudanças no cenário agropecuário 

do país, as quais estão conectadas ao conjunto de transformações que ocorreram 

na economia brasileira, destacando-se a abertura comercial, a liberalização dos 

mercados e a estabilidade macroeconômica do país. 

No Censo de 2006 foram disponibilizadas informações estatísticas que 

atendem aos preceitos da Lei da Agricultura Familiar (Lei 11.326/2006). Com isso, 

foi possível analisar o papel específico da agricultura familiar no contexto da 

produção agropecuária do país. 

Pela Lei 11.326/2006, considera-se agricultor familiar aquele que pratica 

atividades no meio rural atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 

I - Deter área não superior a quatro módulos fiscais; 

II - Utilizar predominantemente mão-de-obra familiar na execução das atividades 

agropecuárias; 

III - Ter renda familiar predominantemente do estabelecimento agropecuário; 

IV - Dirigir o estabelecimento contando com a participação da família. 

 

O Censo Agropecuário (2006) organizou as informações estatísticas 

considerando-se as duas principais categorias socioeconômicas presentes no meio 

rural: a agricultura patronal e a agricultura de base familiar. Assim, permitiu-se 

caracterizar um pouco melhor a agricultura familiar, como demonstrado na tabela 1.  

 

Tabela 1 Número e área dos estabelecimentos agropecuários por tipo de agricultura 

Discriminaçã
o 

Número (Unidades) Área (milhões de Hectares) 

Total Não 
Familiar 

Familiar % da 
Agricul- 

tura 
Familiar 

Total Não 
familiar 

 

Familiar % da 
Agricul- 

tura 
familiar 

 

Brasil 5.175.636 809.369 4.366.267 84 333.680 253.577 80.103 24 

Santa Catarina 193.668 25.156 168.512 87 6.063 3.419 2.643 44 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2006). 

 
O primeiro aspecto a ser destacado é que 84% dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros eram de agricultores familiares e que em Santa Catarina, 

essa participação era ainda mais significativa, de 87%. 
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Já, a EPAGRI (2018), com dados preliminares do Censo (IBGE) de 2017, 

mostrou uma redução no número geral de estabelecimentos agropecuários no 

estado de SC nos últimos anos. Esses dados apontam a existência de 183.065 

estabelecimentos agropecuários que ocupam 6,446 milhões de hectares de terra no 

estado, com uma área média de 35,2 hectares por estabelecimento. Ainda, aponta-

se que 37% dos estabelecimentos possuem menos de 10 hectares de terra, 

ocupando somente 5% da área total. Por outro lado, apenas 1.447 estabelecimentos 

possuem 30% da área ocupada no estado.   

A seguir, a tabela 2 expõe a condição de legalização das terras em SC: 

 

Tabela 2 Condição legal das terras em SC 

Condição legal da terra 
Censo agropecuário 

1985 1995 2006 2017 

Própria 161.975 171.491 170.913 164.052 

Concedida por órgão ainda sem 

titulação definitiva 
X X 2.880 4.668 

Arrendada 30.843 23.639 17.196 21.169 

Em parceria X 9.968 4.297 5.412 

Em regime de comodato X X X 8.764 

Ocupada 19.930 17.263 9.234 1.404 

Nº total de estabelecimentos 234.973 203.347 193.663 183.065 

Fonte: IBGE (2017) apud EPAGRI (2018). 

 
Dessa forma, a EPAGRI (2018) demonstrou que o decréscimo no número de 

estabelecimentos agropecuários no estado foi mais intenso naqueles de menor 

porte, sobretudo nos estratos de até 50 hectares de terra. Nos estratos acima de 100 

hectares, observou-se uma pequena ampliação do número de estabelecimentos, 

porém elevando-se significativamente a área sob sua posse, sinalizando uma 

transição via concentração da posse da terra. 

Neste sentido, para o Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura 

Familiar - NITA (2017), tanto na agricultura patronal quanto na de base familiar, 

nota-se o histórico processo de concentração fundiária que se deu no país: a 

elevada participação da agricultura familiar no número de estabelecimentos 

contrasta com sua baixa participação na posse da terra. 
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Ainda, no seu relatório a EPAGRI (2018), afirma que o arrendamento de 

terras é uma prática usual como estratégia de ampliação da produção e da renda 

numa situação de pequenos estabelecimentos, característica da estrutura fundiária 

catarinense. E que o arrendamento para terceiros também pode acontecer devido a 

redução do número de pessoas nas famílias rurais. 

Quanto aos níveis de renda auferida pela agricultura familiar, Wanderley 

(2009) alega que este não é o único diferencial, apesar de reconstruírem o perfil 

momentâneo dos agricultores familiares. Mas, a diferenciação está nas estratégias 

familiares, através da heterogeneidade das formas sociais concretas deste tipo de 

agricultura. 

Segundo Oliveira (2013), a produção familiar consiste em uma das atividades 

principais de muitas famílias em diversas regiões do Brasil e deve ser fortalecida, 

gerando mais oportunidades aos agricultores e aumentando emprego e renda. Os 

dados do Censo Agropecuário de 2006 mostram que o valor anual da produção da 

agricultura familiar é de apenas 54,5 bilhões de reais (33,2% do total) e o da 

agricultura não familiar é 109,5 bilhões (66,8% do total). 

Segundo Tomasetto, Lima e Shikida (2009), “a agricultura familiar, como 

forma de diversificação da produção, vem se desenvolvendo em todos os pontos do 

mundo e tem como característica a predominância da mão de obra e gerenciamento 

por membros da família.” Dessa maneira, Ribeiro, Ceratti e Broch (2013) veem o 

PNAE como importante estratégia de incentivo ao trabalho familiar, prevenindo o 

êxodo rural. 

Para Reis e Gonçalves Neto (2014), o desemprego no campo é fomentado 

pelas monoculturas e sua mecanização promove o êxodo rural. Em contrapartida, a 

agricultura familiar conta com mão de obra familiar e casualmente com a ajuda de 

terceiros. A agricultura familiar e a produção de alimentos diversificados são 

importantes tanto para a alimentação dos brasileiros quanto para a empregabilidade 

no campo. 

Em geral, os agricultores familiares enfrentam, em condições de relativa 
desvantagem, a concorrência com produtos importados e/ou com grandes 
produtores – que se beneficiaram de subsídios no passado e que ainda hoje 
têm acesso privilegiado aos serviços e canais de comercialização. (...) 
Operando com margens líquidas reduzidas, espremidos entre os 
fornecedores de insumos em mercados incompletos e com poucas opções 
para vender sua produção, esses sistemas são sensíveis às quedas dos 
preços e flutuações dos mercados agrícolas (ABRANDH; IBASE, 2012, p. 
43-4).  
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Neste contexto de elevada concentração de terra e mercados desiguais, a 

marginalização dos pequenos agricultores se tornava frequente, sendo que a falta 

de incentivo para ampliar sua produção e as dificuldades para comercializar seus 

produtos a preços compatíveis com seus custos os colocavam à mercê de 

atravessadores (PERACI e BITTENCOURT, 2010). 

Sendo o crédito rural e/ou subsídios financeiros, o principal instrumento de 

política agrícola do país durante várias décadas, vislumbra-se uma situação 

complicada, já que os agricultores familiares nem sempre foram beneficiados por 

essas políticas. 

Dessa forma, a seção a seguir trará a exemplificação de uma alternativa local 

que tem auxiliado a amenizar os problemas sociais e econômicos enfrentados pela 

agricultura familiar. 

 

2.2 COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 

Algumas organizações econômicas alternativas ao mercado e ao Estado têm 

suscitado interesse de vários estudos, e, podem ser designados como economia 

popular solidária ou simplesmente economia solidária. Apesar, de por vezes 

remeterem ao conceito de cooperativismo, ela pode contrapor este modelo em 

alguns aspectos. 

Quanto ao conceito de cooperativas, Gaiger et al. (2018) diz que os sócios 

desse modelo, via de regra são detentores de negócios privados, nos quais 

predomina a contratação de trabalhadores. Dão prioridade à sua finalidade 

econômica e se alinham à lógica do mercado. Observam os critérios cooperativistas 

de gestão democrática, mas sua dimensão social restringe-se normalmente a defesa 

do cooperativismo, sem implicar outras ações que não tenham um caráter 

instrumental para seus interesses econômicos. 

Já, para Webering (2020), as cooperativas transformam a dinâmica da 

organização do trabalho capitalista, em que os trabalhadores não se articulam por 

vontade própria, mas têm seu trabalho coordenado por terceiros, pois são formadas 

com base na cooperação entre os próprios trabalhadores. O mesmo autor 

acrescenta que as cooperativas passam por um processo evolutivo e sofrem os 

problemas próprios da administração e manutenção da democracia, do surgimento 

de uma classe dirigente, da divisão do trabalho e de disputas de poder.  
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Quanto às organizações de economia solidária, elas surgiram no Brasil diante 

da crise social de emergência ao longo dos anos 1990, onde algumas atividades de 

geração de trabalho e renda foram utilizadas como principal mecanismo para 

sobrepujar os problemas sociais da época. Em 2003, elas foram elevadas à 

categoria de política pública fazendo parte do Ministério de Trabalho e Emprego 

(BRASIL, Lei nº 10.683/2003; BRASIL, Decreto nº 4.764/2003). 

Para Singer (2004) “a economia solidária foi inventada por operários, nos 

primórdios do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego 

resultantes da difusão [...] do motor a vapor, no início do século XIX”. Ainda nessa 

sequência lógica, o autor traz essa análise para os dias atuais apontando que um 

negócio ou companhia solidária “nega a separação entre trabalho e posse dos meios 

de produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo”, sendo assim, é 

possível perceber que em uma sociedade desse tipo, “aqueles que nela trabalham e 

apenas eles” são os donos do empreendimento. 

Gaiger et al. (2018) também discorre sobre o assunto e afirma que a 

economia solidária ganhou vigência e oficialidade no Brasil à medida que 

despontaram iniciativas econômicas notabilizadas por suas práticas de autogestão e 

de mutualismo na esfera econômica, vindo a abarcar variadas modalidades de 

organização, como unidades informais de geração de renda, associações de 

produtores e consumidores, comunidades autóctones e cooperativas populares, 

dedicadas à produção de bens, à prestação de serviços, à comercialização e ao 

crédito. 

Assim, o conceito de economia solidária ainda está em construção, e pode ter 

várias interpretações. Atualmente o campo que se denomina como economia 

solidária “ficou por décadas imerso, sob títulos como autogestão, cooperativismo, 

economia informal ou economia popular” (LECHAT, 2005). 

Na Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada em 2006, seu 

documento final assim dispõe: 

A Economia Solidária é, pois, um modo de organizar a produção, 
distribuição e consumo, que tem por base a igualdade de direitos e 
responsabilidades de todos os participantes dos empreendimentos 
econômicos solidários. Os meios de produção de cada empreendimento e 
os bens e/ou serviços neles produzidos são de controle, gestão e 
propriedade coletiva dos participantes do empreendimento. Igualmente, há 
associações, cooperativas e grupos informais de consumidores, pequenos 
produtores ou prestadores de serviços, individuais ou familiares, que 
trabalham em separado (cada qual em seu estabelecimento), mas realizam 
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em comum a compra de seus insumos, a comercialização de seus produtos 
ou o processamento dos mesmos (...). 5. As iniciativas de Economia 
Solidária têm em comum a igualdade de direitos, de responsabilidades e 
oportunidades de todos os participantes dos empreendimentos econômicos 
solidários, o que implica autogestão, ou seja, participação democrática com 
exercício de poder igual para todos, nas decisões, apontando para a 
superação da contradição entre capital e trabalho (2006, p.2). 

 

Já, quanto à interligação entre economia solidária e agricultura familiar, 

Figueroa apud SILVA (1993) afirma que os pequenos produtores por sua extrema 

desorganização e ausência de uma política governamental sistemática, são carentes 

de infraestrutura econômica e, por esta razão, são forçados a negociar sua produção 

em mercados regulados por agentes (intermediários) que determinam as normas de 

funcionamento do mercado sem nenhuma fiscalização governamental; tal fato reduz 

o poder de barganha dos produtores familiares e, consequentemente, dificultam a 

permanência destes na esfera da comercialização. 

Assim, esse mesmo autor diz que apesar das dificuldades dos pequenos 

produtores de concorrerem com as grandes empresas, devido à busca incessante 

pela qualidade, conveniência e praticidade dos produtos e pelos avanços 

tecnológicos dos últimos anos, eles têm conseguido se voltar para as novas 

tendências de mercado através da participação em empreendimentos de economia 

solidária, na condição de cooperados ou sócios.  

Segundo Corrêa (2001), o que tem direcionado a organização e gestão do 

trabalho nos empreendimentos populares e solidários é a autogestão. Autogerir não 

é a tentativa de democratizar a economia capitalista ou a forma de administração 

dos empreendimentos capitalistas, mas de mudar seus fundamentos. A autogestão 

pressupõe a participação de todos os envolvidos no empreendimento para 

discutirem e realizarem todos os processos que envolvem a organização e produção 

do trabalho (seja prestação de serviços ou produção de bens). Para o autor, é 

necessário recuperar o saber acumulado dos trabalhadores, retomando os 

processos de trabalho que até então estavam nas mãos dos gerentes e, agora, sob 

outra ótica: a do trabalho coletivo, cooperado e solidário. 

A economia solidária se constituiu como uma das formas de resistência dos 

trabalhadores ao desemprego, os quais passaram a associar-se para produzir de 

forma autônoma através de uma miríade de empreendimentos econômicos 

solidários (VIEIRA FERRARINI, 2018, p. 03). 

Nesta mesma direção, como alternativa de subsistência, a economia solidária 



32 
 

também se mostra sustentável à longo prazo quando possibilita a superação de 

obstáculos de alguns grupos sociais.  

 
2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E COMPRAS SUSTENTÁVEIS NA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 

No Brasil, os preceitos da Revolução Verde foram incorporados às políticas 

públicas agrícolas a partir de meados dos anos 1960, a qual ofertava taxas de juros 

subsidiadas, orquestrando uma difusão tecnológica, com o lema da modernização 

da agricultura. 

A criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965, privilegiou 

os médios e grandes produtores do eixo centro-sul do país, a monocultura e as 

culturas de exportação. Neste sentido, Cardoso, Muniz e Nascimento (2012, p.6) 

discorrem sobre o Estado ter sido um elemento decisivo no movimento de 

modernização da agricultura, no entanto, também evidenciam o surgimento de uma 

estrutura concentradora e excludente. Já que, a heterogeneidade estrutural que 

marcou o meio rural brasileiro e a agricultura familiar não tiveram tratamento 

adequado. 

Afinal, ao deixar de exercer a necessária regulação pública do agronegócio, o 

Estado consente com a adoção de um padrão de consumo alimentar inadequado e 

não saudável, promovido pelos grandes distribuidores de alimentos associados a 

este modelo (MALUF, 2013). 

Esse processo de transformação provocado pela “Revolução Verde” recebeu 

críticas referentes às suas implicações para a sociedade, e como ponto positivo 

Wanderley (2011, p.30) refere-se à consolidação do mercado de produtos agrícolas 

orientados para o consumo urbano e de insumos industriais destinados a empresas 

agropecuárias que levou a modernização a ser referenciada em todos os 

estabelecimentos agrícolas. Mas, denota-se como ponto negativo, o fato do 

processo se apresentar de forma seletiva, por atingir apenas alguns tipos de 

produtores, que realizavam determinadas culturas ou criações, em regiões 

específicas do País, levando a uma transformação desigual das diversas fases do 

processo produtivo.  

Dessa forma, muitas dificuldades dos agricultores familiares estão 

relacionadas ao histórico da política agrícola (e agrária) no Brasil. Turpin (2009) 
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lembra que políticas de crédito voltadas aos agricultores familiares começaram a 

entrar na pauta governamental a partir da reforma da Constituição em 1987, quando 

movimentos sindicais elaboraram uma proposta de lei agrícola que incluía uma 

política de crédito voltada ao segmento. Sete anos depois, em 1994, o então 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento criaria “o Programa de Valorização da 

Pequena Produção Rural – PROVAP, crédito de investimento subsidiado para 

agricultores familiares, que viria a ser base para a elaboração do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em 1995” (TURPIN, 2009, p. 

25).  

O artigo de Paulo Marques (2003, p.19) é especialmente relevante na 

elucidação das concepções opostas, as quais envolveram a agricultura familiar em 

disputa na ocasião da formulação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). O autor aponta a existência de duas correntes, uma 

que acentuava os “objetivos sociais atingíveis” em razão do apoio fornecido à 

agricultura familiar, e outra que destacava os “objetivos econômicos alcançáveis” a 

partir da sustentação das unidades familiares de produção. 

Cardoso, Muniz e Nascimento (2012), indicam que, seguindo o histórico de 

concentração regional do crédito agrícola e reforçando indícios de favorecimento dos 

agricultores mais capitalizados já apontado por Marques (2003), 52% dos recursos 

do PRONAF distribuídos entre 1996 e 2009 concentraram-se na região Sul, ao 

passo que a  região Nordeste recebeu apenas 18% do total destinado no período.  

 
“Apesar dos avanços que o PRONAF representou para o financiamento da 
produção agrícola familiar, essa estrutura de financiamento público 
apresentou limitações quanto a forma de distribuição regional, bem como ao 
acesso dos grupos mais descapitalizados no interior da agricultura familiar” 
(CARDOSO; MUNIZ; NASCIMENTO, 2012, p. 7).  

 
Para Sicoli (2017), a partir de 2003, seguindo caminhos abertos pelo 

PRONAF, o Estado desenvolveu e fortaleceu instrumentos específicos de políticas 

públicas voltadas a agricultores familiares, procurando colaborar para o 

enfrentamento das dificuldades apontadas acima. São exemplos o Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF), a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (PNATER) e o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos (GRISA et al., 

2011).  

Entre os instrumentos voltados para o fortalecimento da agricultura familiar, 
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Bianchini (2013) destaca: o crédito rural; programas de proteção ao agricultor 

familiar; programas de compras institucionais – PAA e PNAE; política de garantia de 

preços mínimos da agricultura familiar; assistência técnica e extensão rural. 

Ademais, há um documento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA, 2010) que reforça a importância central da efetivação da 

reforma agrária e a definição legal sobre as formas de acesso e uso das terras, 

visando o enfrentamento da desigualdade e da pobreza no meio rural: 

 

Uma vez que as relações de trabalho no meio rural são marcadas pela 
precariedade, a primeira etapa, para dar aos trabalhadores rurais condições 
de elevar sua renda, é garantir seu acesso à terra. Esse ponto ressalta a 
importância da política de assentamentos e do programa de reforma 
agrária, porém, a posse da terra não assegura por si só o aumento da 
renda. (...) Por isso, o acesso à terra deve ser apenas o início de um 
processo mais amplo de inclusão. Este deve abranger ainda políticas 
creditícias que permitam ao trabalhador rural assentado ou ao agricultor 
familiar estruturar sua produção, como é o caso do Programa Nacional da 
Agricultura familiar (Pronaf); e políticas de garantia de compra da produção, 
como se caracteriza o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ainda, 
são necessárias políticas de assistência técnica e extensão rural que 
promovam a conversão da atividade do agricultor a modelos de exploração 
menos dependentes de insumos químicos nocivos ao consumidor e ao 
produtor, bem como a adoção de processos voltados à produção de 
alimentos de melhor qualidade (CONSEA, 2010, p. 78). 

 

Ainda, o panorama agrícola no Brasil é heterogêneo, já que a agricultura se 

volta para a questão da própria subsistência, a maioria dos agricultores não têm 

conhecimento das políticas públicas e até mesmo dos procedimentos necessários 

para obtenção de assistência técnica que poderiam lhes beneficiar e maximizar a 

sua produção. 

Neste sentido, Bianchini (2013, p. 78-79) discorre sobre o setor agrícola 

brasileiro, e afirma que se trata de um setor estratégico. E ainda, acrescenta que 

esse conjunto de políticas fortalece o setor, aumenta a produção de alimentos e 

contribui para um crescimento com estabilidade econômica e social em todo o 

território nacional, no rural e no urbano. 

A venda dos produtos pode representar garantia de renda aos agricultores, no 

entanto, o problema de alguns agricultores não é produzir, mas sim a falta de 

mercados locais ou a dificuldade em transportar o alimento, o que pode desmotivar a 

produção. Dessa forma, as políticas públicas atuam como um importante 

instrumento para isso, já que podem auxiliar a venda e o transporte dos produtos, 

principalmente quando os produtores têm essa dificuldade, por estarem distante dos 
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centros de consumo, e/ou pela pequena quantidade dos produtos cultivados, que 

não compensaria os custos de transporte para a venda em outros municípios. 

Para Gonçalves (2014) “as políticas públicas de compras institucionais, como 

é o caso do PNAE, têm alcançado resultados positivos na sustentabilidade 

econômica dos agricultores, assim como na estruturação dos grupos a que estes 

estão associados”. 

Já Avila et al. (2013) em sua análise afirmam que as experiências do PNAE 

foram uma maneira de garantir a oferta de produtos e manter o estímulo para a 

produção, pois passavam pela constituição de acesso para os agricultores familiares 

a mercados considerados certos e seguros. 

Neste viés, de acesso aos mercados através de políticas públicas, a seguir 

serão abordadas as compras públicas sustentáveis e suas contribuições para a 

agricultura familiar. 

 

2.4 COMPRAS SUSTENTÁVEIS  
 

As compras públicas realizadas pelo Estado dão suporte às suas atividades 

finalísticas, sendo muitas vezes reconhecidas como instrumento de política pública, 

por conterem funções de ordem econômica e social. 

O conceito de compra pública conforme a lei nº 8.666/93 consiste em “toda 

aquisição remunerada de bens para o fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente” (BRASIL, art.6º, inciso III, 2017).  

Para Oliveira e Santos (2015), as organizações públicas podem usar de seu 

poder de compra em favor da sustentabilidade, e a escolha de alguns bens e 

serviços darão prioridade a razões econômicas, aspectos ambientais e aspectos 

sociais. Quanto às influências na área social, a decisão de compra pode impactar 

questões como erradicação da pobreza, equidade na distribuição dos recursos, 

condições de trabalho, direitos humanos, entre outros. 

Segundo Adjei (2010), apoiadas nos critérios de sustentabilidade, as compras 

públicas trariam os seguintes benefícios: (a) redução de impactos ambientais 

adversos decorrentes de contratos públicos; (b) utilização mais eficiente dos 

recursos públicos; (c) estímulo aos mercados locais e globais à inovação de 

produtos e serviços sustentáveis para compradores, sejam públicos e/ou privados; 

(d) melhorar o comportamento “ético” dos fornecedores/empreiteiros, especialmente, 
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e do público em geral; (e) melhorar as condições de trabalho, saúde e segurança e 

as condições dos grupos desfavorecidos no país que aplica a Compra Pública 

Sustentável. 

De acordo com a Resolução nº 26/2013 do FNDE, a aquisição dos alimentos 

do PNAE pode se dar através de licitação pública ou dispensa de licitação. 

Dispensando-se o processo licitatório, a compra direta ocorre via Chamada Pública. 

 Ainda conforme esta Resolução, o processo simplificado utilizado para 

aquisição de gêneros da agricultura familiar, não utiliza o preço como critério de 

seleção dos projetos de venda, mas considera a lógica de produção da agricultura 

familiar (menor escala de produção, dificuldade de logística e distribuição, e outros). 

No entanto, conforme a Lei nº 11.947/2009, os preços praticados devem ser 

compatíveis com os preços dos mercados locais.  

A escolha pela instrução de processo licitatório para aquisição de gêneros da 

agricultura familiar, é exequível, porém não apoia o desenvolvimento sustentável 

local, haja vista, que utiliza o preço como critério de escolha dos fornecedores. No 

entanto, deve-se respeitar os limites de valores de cada modalidade e a observância 

dos preceitos do Art. 37 da Constituição Federal.  

Como critério para participação nas Chamadas Públicas de aquisição de 

alimentos do PNAE, a SEAD (2019) informa que além do participante ter as 

condições que o habilitem na categoria de agricultor familiar, o mesmo deve 

comprovar a portabilidade de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). 

O agricultor pode participar na condição de produtor individual (pessoa física), 

mas nas compras é comumente verificado a organização de agricultores através de 

cooperativas (pessoa jurídica). A participação dos produtores de forma isolada pode 

não ser tão vantajosa, e o cooperativismo e associativismo podem auxiliá-los na 

organização da produção agrícola, dando a eles maior estabilidade financeira. 

Apesar do processo de compra ser dispensado, há uma série de documentos, 

exigidos para o fornecimento ao programa, sendo que a lista completa de 

documentos por agricultor individual ou grupos de agricultores está disponível na 

Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.  

Em estudo realizado por Campos (2011), os entrevistados apontaram a 

burocracia na documentação do PNAE como uma dificuldade, além de relatarem o 

não recebimento de informações suficientes dos órgãos competentes. 

Assim, para Ramos (2011), a parceria com instituições que forneçam apoio e 



37 
 

informação aos agricultores é fundamental para o processo de organização. 

Complementando, Corrêa (2011) também constatou com seu estudo que as 

cooperativas estão envolvidas em dar apoio aos agricultores familiares, auxiliando 

na divulgação e acesso ao PNAE. 

Para Oliveira (2013) “as compras institucionais do governo são uma das 

alternativas à comercialização dos produtos agrícolas vindos da agricultura familiar” 

e ainda “dá aos agricultores destino da produção nos períodos de safra, ajuda a 

regular os preços de mercado e garantir renda aos produtores”, assegurando o 

retorno de investimentos realizados e preço justo pelos produtos, fazendo com que 

outros agricultores familiares dediquem-se à produção de alimentos. 

Registrou-se, no decorrer dos anos, várias evoluções na gestão do PNAE, 

como a descentralização e obrigatoriedade na compra de alimentos básicos, que foi 

fundamental para fortalecer o programa e a agricultura familiar. Ressalta-se que, de 

acordo com a Lei nº 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles 

imprescindíveis à promoção da alimentação saudável. 

Portanto, orientações como as descritas na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 

de limitar a compra de alimentos restritos, como enlatados, embutidos, doces, 

alimentos semiprontos ou prontos para o consumo, alimentos concentrados com teor 

elevado de sódio ou gordura saturada a 30% dos recursos destinados ao programa 

e de, utilizar o restante para a compra de alimentos básicos, sendo no mínimo 30% 

diretamente da agricultura familiar, auxiliam em seu fortalecimento, além de 

promover alimentação adequada aos escolares. 

De acordo com a mesma Resolução, com relação aos produtos a serem 

fornecidos para a alimentação escolar, pode-se adquirir gêneros in natura ou 

processados, desde que sejam produzidos pela agricultura familiar. Dessa forma, os 

alimentos orgânicos e ecológicos têm preferência sobre os demais, podendo-se 

neste caso, admitir um acréscimo de até 30% nos preços de referência desses 

produtos em relação aos preços estabelecidos para os produtos convencionais. 

Para Dias e Chiffoleau (2014), o PNAE constitui ótima oportunidade para 

revitalizar a economia local e aproximar o produtor e o consumidor por meio das 

compras públicas. Já que é um exercício de solidariedade e de reciprocidade, onde 

alunos têm a possibilidade de conhecer a origem do alimento que estão consumindo 

e essa reflexão pode ser levada para a sala de aula por meio de ações de educação. 

Dessa forma, é possível notar a importância das compras públicas do PNAE. 
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Essas além de satisfazerem as necessidades nutricionais dos discentes, 

demonstram preocupação com as futuras gerações e com a distribuição social da 

renda.  

 

2.5 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 
 
2.5.1 Histórico 
 

O PNAE foi criado em 1954 no âmbito do Ministério da Saúde, e implantado 

em 1955 no Ministério da Educação e Cultura por meio do Decreto nº 37.106/55. 

Inicialmente, não objetivava impulsionar o desenvolvimento regional e não 

considerava as questões estruturais do problema, que seriam a produção de 

alimentos e a distribuição de renda; caracterizava-se apenas como uma medida de 

combate à desnutrição e melhoria dos hábitos alimentares.  

Ainda nos primórdios do programa, em 1970, segundo Schmitz et al. (1997), 

algumas doações de alimentos para a região Nordeste do país eram absorvidas pelo 

PNAE e eram realizadas por organizações não governamentais, entre elas, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) e Commodity Credit Corporation; e somente 

objetivavam escoar a produção excedente de leite do Canadá e Estados Unidos. 

Nesta mesma década, a gestão do programa era centralizada no Ministério da 

Educação, e muitas indústrias se instalaram para atender à demanda da merenda 

escolar.  

Com a instalação de indústrias alimentícias, em parte, a larga presença dos 

formulados era explicada pela centralização das compras pelo governo federal até 

1994 e a justificativa de que facilitariam a distribuição e armazenagem nos estados e 

municípios. Contudo, ela foi também reflexo de uma opção política do governo 

brasileiro de apoiar a indústria alimentícia. Além de favorecer médios e grandes 

produtores e comerciantes, assegurando um mercado consumidor para o sistema 

agroalimentar predominante no país, havia queixas sobre a falta de regularidade no 

fornecimento e sobre os alimentos chegarem às escolas em condições impróprias 

para o consumo (TRICHES; SCHNEIDER, 2010).  

Com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, a alimentação 

escolar passa a ser direito constitucional. No entanto, até o ano de 1994, ainda de 

acordo com Triches e Schneider (2010), a maioria dos alimentos oferecidos pelo 
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PNAE não se adaptavam aos hábitos dos estudantes, pelo fato de que os cardápios 

eram padronizados em nível nacional, sendo o processo de aquisição de alimentos 

centralizado. Muitas vezes os alimentos chegavam impróprios para o consumo nas 

escolas, o que aumentava o desperdício. 

Abreu (1995) fala do desrespeito que se refere ao assunto: 

 
A história da alimentação escolar no Brasil foi marcada pelo desrespeito aos 
hábitos alimentares regionais, pela prática de padronização alimentar e pelo 
clientelismo e favorecimento a grupos econômicos, em detrimento dos 
pequenos agricultores e dos alimentos frescos e locais (ABREU, 1995, 
p.12). 

 
Portanto, durante a história do PNAE, é possível identificar vários problemas 

que precisaram ser enfrentados, tais como, a distribuição de alimentos pela ONU, a 

falta de regularidade, a desconsideração pelos hábitos alimentares dos brasileiros e 

principalmente os hábitos locais de cada região, e ainda a distribuição de formulados 

que agravou a situação. 

Somente em 1994, com a Lei no 8.913, a execução do Programa foi 

transferida aos Estados, Distrito Federal e municípios. Com a descentralização da 

gestão do programa aos entes federados, os mesmos passaram a ser os 

responsáveis pela elaboração do cardápio, pela aquisição dos gêneros alimentícios, 

pelo controle de qualidade e distribuição dos alimentos, o que propiciou melhor 

adequação ao hábito alimentar da população atendida. 

O grande marco do PNAE deu-se no ano de 2009, com a sanção da Lei nº 

11.947. Triches e Schneider (2010) afirmam que a referida lei foi um marco nas 

políticas públicas relacionadas à Segurança Alimentar, porque ampara 

explicitamente o agricultor familiar quando obriga as entidades executoras a utilizar 

no mínimo 30% do valor remetido pelo FNDE na aquisição de gêneros alimentícios 

destes fornecedores, além de inovar no que diz respeito à legislação das aquisições 

públicas brasileiras, que dispensa o processo licitatório quando o fornecedor for 

caracterizado como agricultor familiar. 

Já Turpin (2009) sobre esse assunto diz que “o FNDE induz o respeito à 

cultura alimentar local e ao uso de produtos in natura, típicos da agricultura familiar” 

quando estabelece que o cardápio deve conter alimentos básicos e quando 

recomenda a utilização de produtos da região. 

De acordo com Peixinho (2013), o PNAE “caracteriza-se como a política 

pública de maior longevidade do país na área de segurança alimentar e nutricional, 
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sendo considerado um dos maiores, mais abrangentes e duradouros programas na 

área de alimentação escolar do mundo”. 

Atualmente, o Programa consiste na transferência de recursos financeiros do 

Governo Federal através do FNDE, de forma suplementar, aos estados, Distrito 

Federal e municípios, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à 

alimentação escolar, de acordo com o número de estudantes da educação básica 

matriculados. 

 
2.5.2 Objetivos, Princípios e Diretrizes do PNAE 

 
A alimentação escolar é um direito humano e social de todas as crianças e 

adolescentes que estão nas escolas e um dever do Estado. Portanto, o PNAE se 

apresenta como um programa social, cujos princípios são: reconhecer, concretizar e 

fortalecer o direito humano e universal a alimentação. 

De acordo com os artigos 2º e 3º da Resolução nº 32 do Conselho 

Deliberativo do FNDE, de 10 de agosto de 2006, o PNAE possui princípios e 

diretrizes bem definidos, os quais seguem: 

- Universalidade do atendimento: oferta a todos os alunos da educação básica da 

rede pública, com a garantia de recursos financeiros para a aquisição da 

alimentação escolar; 

- Respeito aos hábitos alimentares: respeito aos costumes alimentares tradicionais 

locais; 

- Equidade no atendimento: acesso à alimentação escolar de forma igualitária; 

- Descentralização da gestão do programa: redistribuição das responsabilidades da 

execução, ou seja, os recursos vão para os estados, Distrito Federal e municípios, 

que podem, inclusive, repassar para as escolas; 

- Participação da sociedade no controle social: os cidadãos têm responsabilidades 

de fazer o controle social e acompanhamento do programa. Esse controle ocorre por 

meio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 

Essa mesma legislação, em seu art. 3º, estabelece as diretrizes do PNAE que 

são as seguintes: 

1 - O  emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso 

de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições alimentares, 

contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos em conformidade 
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com a sua faixa etária, sexo e atividade física e o seu estado de saúde, inclusive 

para os que necessitam de atenção específica; 

2 - A aplicação da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-

aprendizagem; 

3 - A promoção de ações educativas que perpassam transversalmente o 

currículo escolar, buscando garantir o emprego da alimentação saudável e 

adequada;  

4 - O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 

de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente produzidos e 

comercializados em âmbito local. 

Portanto, o PNAE possui relevância mundial, devido ao seu atendimento 

universalizado, e, ainda uma política social do governo que busca desenvolver 

ações promotoras de saúde e de formação de hábitos alimentares saudáveis na 

comunidade local e escolar. 

No artigo 2º, inciso V da Lei nº 11.947/2009, dispõe-se sobre o atendimento 

da alimentação escolar, tratando do apoio ao desenvolvimento sustentável, e nele 

está enfatizada a inserção da agricultura familiar no âmbito do PNAE. Ainda na 

mesma legislação, em seu artigo 14, especifica-se que, no mínimo, 30% do total dos 

recursos repassados pelo FNDE deverão ser destinados à aquisição de alimentos 

diretamente do agricultor ou empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

dando prioridade aos assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais 

indígenas e quilombolas. 

Neste sentido, Villar (2013) afirma que o programa passa a apoiar o 

desenvolvimento local, incentivando a aquisição de alimentos diversificados e 

produzidos na própria região, proporcionando maior adequação aos seus hábitos 

alimentares. 

Já Schwartzman et al. (2016) na figura 3, traz uma exemplificação dos 

elementos básicos que vinculam o PNAE à agricultura familiar: 

 



42 
 

Figura 3 Vinculação PNAE X Agricultura Familiar 

 

Fonte: Schwartzman et al. (2016). 
 

Para a agricultura familiar significou um avanço notável, já que o 

desenvolvimento de programas estatais como o PNAE se deu como um fomento à 

atividade, configurando-se como uma alternativa para evitar o êxodo rural, além de 

promover a inclusão econômica e social através da geração de renda. 

Deste modo, Real e Schneider (2011) acreditam que as alterações no PNAE 

deram impulso e credibilidade à política da alimentação escolar, incentivou a 

produção da agricultura familiar local e favoreceu a aproximação dos cardápios da 

realidade de cada região. 

Para Villar (2013), o PNAE constitui-se em uma importante estratégia para 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), já que promove o Direito 

Humano a Alimentação Adequada (DHAA) por meio da alimentação escolar.  E 

ainda, de acordo com Triches e Schneider (2010), ele é o único programa brasileiro 

de cunho alimentar que possui atendimento universalizado. 

A aquisição de alimentos para o programa auxilia a reintegrar à cidade e o 

campo, podendo colaborar para o enfrentamento de problemas no consumo e 

produção de alimentos. Triches e Schneider (2010) também afirmam que essa 

iniciativa integra políticas de direito à alimentação, relacionadas à saúde e à nutrição 

da população de escolares e pode criar ou fortalecer mercados para os agricultores 
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familiares. 

Para Paula e Kamimura (2014), o PNAE é um mercado institucional que 

aproxima produção e consumo de alimentos, que une o apoio à produção familiar de 

alimentos a uma melhoria nos aspectos nutricionais. Esse programa constitui uma 

estratégia que auxilia a enfrentar problemas relacionados a produção e consumo de 

alimentos, contribuindo no que diz respeito a aspectos econômicos, sociais e 

nutricionais. 

Com esse mesmo viés, Turpin (2009, p. 21) destaca os avanços do PNAE no 

âmbito latino-americano, afirmando que ele pode ser considerado “o maior Programa 

de suplementação alimentar da América Latina, tendo em vista o tempo de atuação, 

a continuidade, o compromisso constitucional de 1988, o caráter universal, o número 

de alunos atendidos e o volume de investimentos já realizados”. 

Com vistas, à contribuição de diversos autores sobre a relevância do tema, 

realizou-se uma revisão sistemática sobre os estudos a cerca do PNAE, os mesmos 

foram identificados na base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online). 

Sendo que a busca foi realizada em 01/03/2020, e, considerou-se todos os 

documentos contendo o descritor “Programa Nacional de Alimentação Escolar”.  

Considerando que as revisões sistemáticas são consideradas a melhor forma 

de sintetizar toda a informação existente sobre um determinado tópico, optou-se por 

pesquisar apenas publicações em língua portuguesa, haja vista, que o PNAE tem 

abrangência apenas no território brasileiro e que poderiam ser limitados os estudos 

publicados em outro idioma. 

Os estudos identificados foram submetidos a processo de triagem, por meio 

da leitura dos títulos e resumos, eliminando-se os estudos que não estavam no 

idioma português; que de alguma forma não envolviam dados da região sul do 

Brasil; e estudos que não consideraram a relação entre PNAE X Agricultura.  

O fluxo relacionado à identificação e seleção dos artigos encontra-se na 

Figura 4. Inicialmente, foram identificados 146 artigos com publicações 

correspondentes ao período de 1987 a 2019, desses, 35 registros estavam 

duplicados. Após as análises dos títulos e resumos, foram excluídos 104 registros. 

Com a leitura dos artigos na íntegra, foram incluídos 07 que adequadamente 

preenchiam os critérios de inclusão. 
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Figura 4 Fluxograma das Etapas da Revisão Sistemática: identificação, triagem e seleção de artigos 
sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 
Fonte: A autora (2020). 
 

O quadro 1 detalha especificamente os estudos, isto é, os 07 artigos que de 

alguma forma envolvem informações sobre a execução do PNAE na região Sul do 

Brasil e que ainda correlacionam o referido programa com as contribuições junto a 

agricultura familiar. 

 

Quadro 1 Revisão Sistemática - PNAE no Sul do Brasil 

Autores / Ano Periódicos Título Contribuições 

ARAUJO, Lana Raysa Cad. Saúde Alimentação O objetivo do estudo foi 

“Continua” 
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da Silva et al. (2019) Pública vol.35 n.11  
Rio de Janeiro 2019 
 Epub Oct. 31, 2019 
 

escolar e 
agricultura 
familiar: análise 
de recursos 
empregados na 
compra de 
alimentos. 

verificar a adequação da 
utilização de recursos 
financeiros para a compra de 
alimentos provenientes da 
agricultura familiar no âmbito 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 
nas capitais de estados 
brasileiros e no Distrito 
Federal. 

LOPES, Indaia Dias; 
BASSO, David; 
BRUM, Argemiro Luís 
(2019). 

Interações (Campo 
Grande) v. 20 n. 2, 
Apr. /June 2019 
 

Cadeias 
agroalimentares 
curtas e o 
mercado de 
alimentação 
escolar na rede 
municipal de Ijuí, 
RS. 

Estudo sobre as parcerias 
criadas entre os diferentes 
atores sociais envolvidos 
com o PNAE de modo a 
organizar os agricultores 
familiares locais para 
participarem deste mercado. 

ELIAS, Lilian de 
Pellegrini et al (2019). 

Rev. Econ. Sociol. 
Rural v.57 n. 
2 Brasília Apr. 
/June 2019 
 

Impactos 
socioeconômico
s do Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar na 
agricultura 
familiar de Santa 
Catarina. 

Tratou de identificar 
fragilidades e propor 
adequações no PNAE. Os 
resultados apresentam 
evidências de que o PNAE, é 
uma forma de promoção do 
desenvolvimento rural, 
desde que constantemente 
reestruturadas para 
contemplar a 
heterogeneidade e a 
pulverização da agricultura 
familiar no território. 

Soares, 
Panmela; Martinelli, 
Suellen Secchi; Fabri, 
Rafaela Karen; Veiros, 
Marcela Boro; Davó-
Blanes, Mari 
Carmen; Cavalli, Suzi 
Barletto (2018). 

Ciênc. saúde 
coletiva vol. 23 n. 
12, Rio de 
Janeiro, dez. 2018 
 

Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar como 
promotor de 
Sistemas 
Alimentares 
Locais, 
Saudáveis e 
Sustentáveis: 
uma avaliação 
da execução 
financeira. 

A compra direta da AF 
contribuiu para aquisição de 
alimentos Recomendados. A 
complementação financeira 
do município não foi 
direcionada à AF, podendo 
comprometer o potencial do 
programa de alimentação 
escolar na promoção de 
sistemas agroalimentares 
sustentáveis, saudáveis e 
locais. 

“Continuação do quadro 1” 

“Continua” 
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SODRE, Maiara 
Tavares; SALAMONI, 
Giancarla (2016). 

Soc. nat. v. 
28 n.3 Uberlândia Sep
t. /Dec. 2016 
 

A coexistência 
do pensamento 
cartesiano e 
sistêmico: as 
limitações 
territoriais 
enfrentadas pelo 
PAA e PNAE em 
Pelotas/RS. 

O trabalho aborda as 
limitações territoriais 
enfrentadas pelo Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e pelo Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) em seu 
processo de 
operacionalização no 
município de Pelotas a partir 
da visão de três grupos de 
entrevistados: agricultores 
fornecedores, instituições 
mediadoras e entidades 
executoras. 

Santos, Fernanda 
dos; Fernandes, 
Patrícia 
Fogaça; Rockett, 
Fernanda 
Camboim; Oliveira, 
Ana Beatriz Almeida 
de (2014). 

Ciênc. saúde 
coletiva vol.19 nº 
5, Rio de 
Janeiro, Mai. 2014. 
 

Avaliação da 
inserção de 
alimentos 
orgânicos 
provenientes da 
agricultura 
familiar na 
alimentação 
escolar, em 
municípios dos 
territórios rurais 
do Rio Grande 
do Sul, Brasil. 

O estudo identificou a 
necessidade da atuação 
intersetorial para 
desenvolver a produção 
orgânica, assim como 
estimular o consumo destes 
alimentos no ambiente 
escolar, visando atender aos 
requisitos da SAN. E que 
ainda, o incentivo à 
agricultura familiar, orgânica 
ou não, é promotora do 
desenvolvimento regional 
sustentável e da soberania 
alimentar. 

SILVA, Ana Paula 
Ferreira da; SOUSA, 
Anete Araújo de 
(2013). 

Rev. 
Nutr. vol.26 no.6 Cam
pinas Nov./Dec. 2013 
 

Alimentos 
orgânicos da 
agricultura 
familiar no 
Programa 
Nacional de 
alimentação 
Escolar do 
Estado de Santa 
Catarina, Brasil. 

Os alimentos da agricultura 
familiar orgânica produzidos 
localmente, já estão sendo 
incluídos na alimentação 
escolar. No entanto, ainda 
há necessidade de diálogo 
entre nutricionistas e 
agricultores familiares. 

Fonte: Autora com dados da base de dados Scielo (2020). 

 

Alguns autores abordam o tema - PNAE X Agricultura Familiar - através da 

análise dos valores investidos, e, se os mesmos estavam dentro dos limites 

estipulados pelas normativas do FNDE, dessa forma, Araújo et al. (2019) discorre 

sobre a  aquisição de alimentos da agricultura familiar, afirmando que a mesma 

“proporciona a criação de um canal de comercialização para o agricultor familiar, 

“Conclusão do quadro 1” 
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incentivo à renda, inclusão produtiva, cooperativismo e associações no meio rural”. 

Já outro, SANTOS et al. (2014) tratou da relação de forma indireta, 

enfatizando a inserção de alimentos orgânicos na alimentação escolar, explicitando 

os motivos que levaram os gestores a adquirir alimentos orgânicos, sendo alguns 

deles, o estímulo à economia local e o incentivo ao município. E ainda, mostrando 

“que há, por parte dos gestores, perspectivas de crescimento econômico e 

desenvolvimento local mediante a aquisição de alimentos da região para o PNAE”. 

Para Elias et al. (2019), a ampliação das compras do PNAE pode ampliar 

também resultados positivos da geração de renda, diversificação da produção, 

melhorias nas propriedades e avanço organizacional entre agricultores, dinâmica 

que é corroborada pela análise de insumo-produto. Na sequência, o autor também 

afirma que “o incentivo via renda não é necessariamente suficiente para promover a 

permanência do agricultor no campo, porém se constitui um apoio relevante”. 

É pertinente ressaltar que limitações da presente pesquisa sistemática podem 

advir da consulta a apenas a base Scielo e somente com um descritor para a 

identificação dos estudos. 

No entanto, ainda assim, a análise dos artigos permite demonstrar a 

quantidade limitada de estudos registrados na região sul do Brasil, região esta, que 

desempenha um grande papel na produção agrícola do país e agrega alguns dos 

estados com maior número de agricultores familiares (CIDASC, 2019), dessa forma, 

o incremento nos estudos aplicados nessa região poderia trazer contribuições para o 

desenvolvimento local de forma sustentável, como será demonstrado no capítulo a 

seguir. 

 
2.6 DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 

 

O desenvolvimento local é um conjunto de fatores relativos à cultura, 

ambiente social, político e econômico que podem se inter-relacionar, agindo e 

transformando a realidade local. 

De acordo com Filho (2008, p. 228), a busca pelo desenvolvimento 

sustentável solidário deve iniciar-se pelo rearranjo das economias locais, sendo uma 

tarefa difícil, uma vez que “implica a superação de alguns desafios fundamentais”. 

Através do PNAE, no que se refere às aquisições de produtos, com o 

reconhecimento da capacidade produtiva agrícola familiar, muitas propriedades 



48 
 

passaram a produzir e comercializar para o programa, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento local e da sua região. 

 
O expressivo mercado institucional (alimentação escolar) que está posto de 
forma descentralizada em nível local e/ou regional, favorece o emprego de 
práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação 
de cultivos, o menor uso de insumos industriais e a preservação do 
patrimônio genético. (EMATER-ASCAR, 2006, p. 13) 
 

De acordo com o XVI Fórum Global de Nutrição Infantil, realizado na África do 

Sul em 2014, “a alimentação escolar é considerada uma ferramenta estratégica para 

a promoção da saúde e desenvolvimento local, pois integra acesso a alimentos de 

qualidade, educação alimentar, participação social e estímulo à economia local” isso 

considerando “quando usa produtos da agricultura familiar da região”. 

Outro fator que pode contribuir na oferta diversificada de alimentos nas 

compras advindas da agricultura familiar é a diversidade geográfica do Brasil. Isso 

ocorre porque diversos alimentos a serem inseridos nos cardápios podem ser 

sazonais de acordo com cada região. Constatando-se retorno financeiro para os 

agricultores locais na comercialização dos produtos do PNAE, a tendência é haver 

inovação e melhoria dos cardápios, refletindo-se posteriormente na alimentação dos 

alunos e em seu desempenho escolar. 

Neste sentido, Campos (2011) diz que o PNAE consiste em “um programa 

bom para os agricultores familiares, bom para as escolas que possuem melhor 

alimentação escolar, bom para o desenvolvimento do município e para a população 

que fixa residência e tem suas necessidades atendidas”. 

Triches e Schneider (2010) também perceberam que a compra de alimentos 

da agricultura familiar proporcionou modificações nas concepções e práticas 

alimentares das crianças atendidas e que foi relatado por merendeiras entrevistadas 

que os produtos recebidos são mais frescos, variados, de qualidade melhor, o que 

determina melhor aceitação da alimentação pelos alunos, e ainda, maior frequência 

de frutas e verduras na alimentação, contribuindo para um maior consumo desses 

alimentos pelos estudantes. 

Já, os empreendimentos de economia solidária auxiliam na comercialização 

dos alimentos do PNAE, os quais são uma forma de geração de trabalho e inclusão 

social. Neste caso, quando os empreendimentos são da agricultura familiar, eles 

configuram-se como alternativas exitosas que possibilitam aos produtores a 
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organização e participação nas chamadas públicas para fornecimento de produtos. 

Para Teo e Monteiro (2012), o PNAE se aproxima da agricultura familiar e 

essa aproximação é favorável ao fortalecimento desse segmento, além de, colaborar 

para sua sustentabilidade e para a soberania alimentar. 

A economia solidária contribui significativamente para o desenvolvimento 

local, ampliando as oportunidades de emprego e renda, pois, de acordo com 

Domingues (2009) “é uma fonte de experiências que se cruzam e se enriquecem 

mutuamente e se fortalecem em redes de cooperação econômica, criando uma 

alternativa forte e sustentável”. 

De acordo com dados de 2014, o programa televisivo “Seu Jornal” da TVT 

informou que haviam 22 mil empreendimentos da economia solidária em todo o país, 

os quais eram responsáveis por 8% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Sendo 

este um mercado baseado em cooperação, e não em competição entre os 

integrantes; também é uma forma de organizar as atividades econômicas de um 

lugar, diminuindo as desigualdades de ganhos. 

A criação de empreendimentos solidários proporciona muitas oportunidades 

de trabalho e renda para a comunidade. Tais iniciativas possuem uma “perspectiva 

de sustentabilidade no longo prazo, além de ajudarem o país a crescer, contribuem 

com a elevação do bem-estar da população e, consequentemente, com seu 

desenvolvimento econômico e social” (TAUILE; RODRIGUES, 2004, p.43). 

Nesse sentido, Gonçalves et al. (2013) mostraram em sua pesquisa a 

importância do empoderamento de comunidades rurais como uma saída 

interessante para a inclusão social, bem como um método de fomento para a 

economia local dessas comunidades. 

Outros autores, como Santo e Lima (2015) analisaram municípios do Oeste 

do estado do Paraná, mostrando casos de sucesso e evidenciando o momento 

positivo, à época, de comunidades rurais em franco desenvolvimento econômico, 

com geração de emprego e renda. 

Dessa forma, a partir da visão dos autores elencados, é possível enumerar 

várias características vantajosas proporcionadas pela economia solidária. Percebe-

se, principalmente, que a economia solidária e a sustentabilidade servem de suporte 

à agricultura familiar e ao desenvolvimento local, gerando força de trabalho e renda, 

além de promover a inclusão social. 
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3 METODOLOGIA 
  

Neste capítulo apresentam-se o delineamento e o método da pesquisa, 

escolhidos por se adequarem a questão de pesquisa e aos objetivos deste trabalho, 

os participantes da pesquisa, e os procedimentos de coleta e análise de dados. 

Apresenta-se detalhadamente o método de pesquisa utilizado durante a 

condução deste trabalho, com o intuito de aumentar a confiabilidade dos resultados 

alcançados e responder ao problema de pesquisa descrito. 

Conforme Wazlawick (2009) um método de pesquisa é definido como a 

sequência de passos necessários para demonstrar que o objetivo da pesquisa 

proposto foi alcançado, sendo assim, ao executar as etapas descritas no método 

serão obtidos resultados, e esses devem ser convincentes. 

Abaixo, estão as principais etapas desenvolvidas ao longo deste estudo, com 

uma breve descrição e o relacionamento entre estas etapas. A Figura 5 ilustra o 

processo de desenvolvimento da pesquisa: 

 

Figura 5 Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Com relação especificamente a etapa de Coleta e Análise de Dados, 

constituiu-se uma etapa importante do estudo, pois contribui para a definição do 
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caminho da pesquisa. Todo o estudo foi fundamentado nos dados coletados. 

Segundo Yin (2005) “negligenciar a importância dessa etapa é aumentar os riscos 

de fracasso da pesquisa”. 

Dessa forma, o presente capítulo está dividido nas seguintes seções: 

 Delineamento e Método da Pesquisa: apresenta-se a classificação da pesquisa 

de acordo com os parâmetros definidos. 

 Coleta dos dados: nesta seção estão as fases para a condução desta pesquisa, 

com referência ao método de coleta escolhido. 

 População: nesta seção está o universo da pesquisa e suas particularidades. 

 Amostra: nesta seção demonstra-se a seleção da amostra, e os participantes da 

pesquisa. 

 Procedimentos de análise dos dados: esta parte aborda como foi realizada a 

análise dos dados para a consecução dos objetivos propostos. 

3.1 DELINEAMENTO E MÉTODO DA PESQUISA 
 

Apresenta-se no quadro metodológico abaixo, a abordagem utilizada no 

estudo, o objetivo, a construção do referencial teórico, as técnicas de pesquisa, e o 

método de procedimento, visando compreender a teoria utilizada na pesquisa, assim 

como, a metodologia específica empregada e desta forma, obter o rigor científico 

deste estudo (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

 

Quadro 2 Quadro metodológico da pesquisa 

- Método de abordagem: Indutivo 

- Construção do referencial teórico: Revisão da Literatura e Revisão Sistemática de 
Artigos Científicos 

- Objetivo da pesquisa: Descritiva (Levantamento) e Exploratória 
(Estudo de Caso) 

- Método:    Qualitativo 

- Meios/Estratégia: Estudo de Caso, Pesquisa Bibliográfica, Análise 
Documental e Pesquisa de Campo. 

Fonte: A autora (2019).  

 
Os procedimentos empregados na realização deste estudo basearam-se em 

métodos científicos com abordagem indutiva, isto é, “um método responsável pela 
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generalização, parte-se de algo particular para uma questão mais ampla, mais geral” 

(LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 87).  

O método de abordagem indutivo foi adotado por ser o que mais se enquadra 

dentro das características desta pesquisa, uma vez que, a partir de dados 

particulares suficientemente constatados, é inferida uma verdade geral ou universal, 

não contida nas partes examinadas, ou seja, os argumentos indutivos têm o objetivo 

de levar a conclusões com conteúdo mais amplo do que o das premissas nas quais 

se basearam (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

Quanto aos meios, Vergara (2005) classifica como pesquisa de campo, de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex-post fact, o participante, 

pesquisa-ação e estudo de caso. Estes tipos de pesquisa, segundo a autora, não 

são mutuamente excludentes. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como meios a pesquisa bibliográfica, 

a análise documental, a pesquisa de campo e o estudo de caso. Esse último meio 

corrobora a afirmação de Yin (2005, p. 23) que diz que o “estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real”, complementando em seus escritos “quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas”. 

A pesquisa bibliográfica contribuiu para a parte da contextualização histórica e 

espacial da pesquisa, porque, segundo Gil (2008) “a pesquisa bibliográfica 

possibilita um amplo alcance de informações, além de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro 

conceitual que envolve o objeto de estudo proposto”. 

Neste caso, através da pesquisa bibliográfica, implementou-se o 

conhecimento a cerca do panorama da agricultura no Brasil e em SC, a adoção de 

políticas públicas particularmente para os agricultores familiares como o PNAE, 

empreendimentos de economia solidária, e por fim, a relação entre compras 

sustentáveis e o desenvolvimento local. 

Ademais, para obtenção de maior conhecimento sobre o tema proposto nesta 

dissertação, foi conduzida uma revisão sistemática de artigos científicos com o 

objetivo de identificar, analisar e interpretar as evidências empíricas de outras 

produções, no que se refere às influências do PNAE no desenvolvimento da 

agricultura familiar e suas organizações na região sul do Brasil. 
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Ainda segundo Kitchenham (2007) “uma limitação comum em revisões e 

mapeamentos sistemáticos, é encontrar todos os artigos relevantes existentes sobre 

o tema a ser pesquisado”. Neste caso, foram utilizadas ferramentas de buscas 

consideradas relevantes para esta pesquisa e que trouxeram um número diminuto 

de artigos publicados com relação ao que estava sendo analisado. 

Já, quanto à análise documental, é considerado documento qualquer material 

escrito que se constitua como fonte de informação (GODOY, 1995). No caso desta 

pesquisa, a análise documental ocorreu através do exame de dados contidos em 

relatórios publicados em websites de entes específicos. Esse procedimento visou à 

obtenção de melhores condições de compreensão da região abordada, assim, como 

caracterização das organizações da AF. 

Assim, dada às características da pesquisa objeto desta dissertação, foi 

adequada classificá-la como exploratória e ao mesmo tempo descritiva. Considera-

se como uma pesquisa exploratória, pois segundo GIL (2007) este tipo de pesquisa 

objetiva obter maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Além 

disso, pode-se dizer que pesquisas assim definidas tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou mesma a descoberta de intuições. 

Já, como pesquisa descritiva, é capaz de expor características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Embora não tenha o 

compromisso de explicar o que descreve, levanta informações sobre situações 

específicas e relacionadas de forma a proporcionar a visualização de uma totalidade 

(GIL, 2007).  

E ainda, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, porque é um processo 

que tem como objetivo o registro, a observação e a análise das variáveis engajadas 

nessa pesquisa, que consiste na coleta de dados, através de um levantamento 

(JUNG, 2003). 

O delineamento da pesquisa sendo do tipo exploratório e descritivo, o método 

adotado foi o qualitativo, haja vista que nesse tipo de estudo geralmente adotam-se 

a pesquisa bibliográfica e/ou documental e o estudo de caso.  

Neste sentido, Creswell (2010, p. 43) define a abordagem qualitativa como 

sendo “um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os 

grupos atribuem a um problema social ou humano”.  

De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 
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analisar a interação de certas variáveis, assim como compreender e classificar 

processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais. As técnicas qualitativas focam 

a experiência das pessoas e seu respectivo significado em relação a eventos, 

processos e estruturas inseridos em cenários sociais (SKINNER; TAGG; 

HOLLOWAY, 2000). 

Desta maneira, a escolha pelo método qualitativo foi o mais adequado para o 

estudo, tendo em vista que o tema proposto tem uma dinamicidade grande com 

outras áreas, e ainda, essa metodologia auxiliou a resolver o próprio problema de 

pesquisa, considerando que foi necessário analisar e descrever as interações do 

PNAE com diversos atores, inclusive de segmentos diferentes.  

 
3.2 COLETA DOS DADOS 

 

No que tange à coleta de dados, foram utilizadas três técnicas de pesquisa no 

presente trabalho: pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas 

semiestruturadas, visto que, a abordagem da triangulação permite que o 

pesquisador utilize de três técnicas ou mais para ampliar o universo informacional 

relacionado à pesquisa (MARCONDES; BRISOLA, 2014).  

A triangulação de métodos também permite que as questões de pesquisas 

sejam em parte respondidas através dos dados coletados da aplicação do roteiro 

(entrevista) e complementados pelos dados documentais. 

Esta foi uma pesquisa exploratória e descritiva, teve como um dos meios a 

pesquisa documental, sendo esta, levantada principalmente por meio eletrônico, nos 

websites dos entes envolvidos (Governo de SC, AMARP, FNDE, SEBRAE, 

EPAGRI/CEPA, SEAD, Secretaria de Desenvolvimento Rural e IBGE), onde buscou-

se identificar, selecionar informações importantes e proporcionar o conhecimento 

das principais atividades econômicas da região, assim como, caracterizar as 

organizações formais da AF.  

A caracterização das organizações ocorreu após a pesquisa dos perfis das 

cooperativas fornecedoras do PNAE, obtidos de forma documental, através da 

emissão individualizada do extrato de DAP jurídica, junto ao site do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SEAD). Dessa forma, foi possível a obtenção 

de vários dados, principalmente com relação à composição societária dessas 

organizações. 
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A entrevista semiestruturada como uma das técnicas de pesquisa neste 

trabalho teve um roteiro desenhado para obter respostas objetivas e meticulosas ao 

mesmo tempo. Assim, objetivando respostas, algumas questões avaliativas foram 

dispostas visando aprofundar alguns aspectos que só poderiam ser descritos e 

aprofundados pelos informantes.  

O uso da entrevista no presente caso foi  mais adequado, tendo em vista as 

suas vantagens, como a possibilidade de uso da linguagem coloquial, maior 

proximidade com o entrevistador e consequente espontaneidade nas respostas, 

maior direcionamento para o tema pesquisado, o uso de perguntas abertas e 

fechadas, e maior êxito na obtenção de respostas junto às pessoas que teriam 

dificuldade na prática da leitura e escrita. 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está 

focalizada em um assunto sobre o qual confecciona-se um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

No presente estudo, o foco foi construir um instrumento (roteiro) que fosse 

amigável e instigasse os participantes a responderem a todas as perguntas. 

Conforme demonstrado no quadro 3, pretendeu-se com a obtenção das respostas 

pelos informantes, que os questionamentos básicos pudessem ser sanados e o 

tema fosse aprofundado através do surgimento de novas questões. 

 

Quadro 3 Roteiro das entrevistas semiestruturadas considerando os aspectos da pesquisa a serem 
atendidos 

Aspectos Pesquisados Questões do roteiro utilizadas para obter as 
respostas da pesquisa 

 
Objetivo Geral: 
- Analisar a contribuição do PNAE para o 
desenvolvimento da agricultura familiar e suas 
organizações na região do Meio-oeste 
catarinense. 

- Questão nº 20. 

 
Objetivos Específicos:  
- Caracterizar os perfis das 
organizações/cooperativas de agricultura 
familiar da região que participam do PNAE; 
- Apontar a influência do PNAE nas 
organizações de agricultura familiar da região; 

 
 
 

- Questões nº 01, 02 e 03. 
 

- Questões nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12 e 
18. 

“Continua” 
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- Identificar aspectos que fortalecem as 
organizações de agricultores familiares e 
facilitam a manutenção e o acesso aos 
mercados; 

- Questões nº 13, 14, 15, 16 e 17. 

Fonte: A autora (2020). 

 

Segundo Bell (2008, p. 126) “os informantes podem ser desencorajados a 

responderem as perguntas devido a um documento desorganizado, preparado 

apressadamente”. Neste caso, foi importante pensar nas questões obrigatórias, na 

linguagem a ser utilizada e na sequência das perguntas dentro do roteiro. Este 

último quesito foi fundamental para o fluxo e espontaneidade das respostas. 

Alguns autores enfocam variáveis que podem afetar a coleta de informações 

e os futuros dados. Dessa forma, pode-se citar a influência da intervenção do 

entrevistador na produção do discurso do entrevistado (DIAS, 1997), a influência da 

intervenção do entrevistador nos processos de raciocínio do entrevistado (MANZINI, 

1995; MANZINI & SIMÃO, 2001) e a influência da intervenção do entrevistador nos 

processos de memória do entrevistado (DISCOVERY CHANNEL, 2001). 

Goldenberg (1997) assinala que para se realizar uma entrevista bem sucedida 

é necessário criar uma atmosfera amistosa e de confiança, não discordar das 

opiniões do entrevistado, tentar ser o mais neutro possível. Acima de tudo, a 

confiança passada ao entrevistado é fundamental para o êxito no trabalho de 

campo. 

Sendo a pesquisa exploratória, tendo como um dos procedimentos o estudo 

de caso, os participantes das entrevistas, no caso os informantes, foram os 

membros da gestão ou administração das cooperativas de agricultura familiar da 

região.  

Em observação aos procedimentos éticos e objetivando uma maior 

flexibilidade de diálogo com os participantes, a aplicação do roteiro 1 (Apêndice A) 

foi programada via ligação telefônica, e-mail e Whats App com os informantes 

sugeridos pelas cooperativas. Os mesmos puderam ter ciência dos objetivos e dos 

procedimentos da pesquisa, e assim, decidiram pela sua participação, informando 

qual dia e horário seria mais conveniente para a realização da entrevista. 

Assim, a pesquisa prosseguiu e foi aplicada somente aos membros da gestão 

ou administração das organizações formais de agricultura familiar, e assim, requereu 

que em algumas questões os mesmos representassem os demais atores envolvidos 

(cooperados/sócios). Dessa forma, o roteiro do questionário foi elaborado de 

“Conclusão do quadro 3” 
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maneira que contemplasse a todos com suas respectivas singularidades 

(cooperativas e cooperados fornecedores do PNAE) ao mesmo tempo em que se 

alcançasse o objetivo proposto na pesquisa.  

A representatividade foi possível, haja vista, que os entrevistados apesar de 

atualmente ocuparem funções gerenciais/administrativas junto às cooperativas, 

fazem também parte da categoria de agricultores familiares, conhecem e vivenciam 

as peculiaridades desse grupo e suas interligações com o fornecimento ao PNAE.  

Um fato determinante, que cabe ser destacado, é que no período de 

aplicação da pesquisa, no mês de abril/2020, o estado de Santa Catarina estava em 

período de quarentena, com situação de emergência e calamidade declarada em 

alguns municípios. Assim, a realização de entrevistas in loco restou impossibilitada, 

devido à vigência de algumas medidas restritivas referentes à circulação de pessoas 

e atividades econômicas, as quais visavam evitar a propagação do novo 

Coronavírus (COVID-19), conforme os decretos nº 515 e 562/2020 do Governo do 

Estado de SC.  

Deste modo, a fim de adaptar-se ao cenário vigente, buscou-se a realização 

de entrevistas remotas, e para isso, foram testados alguns instrumentos de coleta de 

dados, tais como, o uso de grupos focais on-line e vídeo-chamadas através da 

plataforma do Google ou pelo aplicativo do Whats App.  

No entanto, estes instrumentos demonstraram ser ineficazes quando 

aplicados ao perfil da amostra da presente pesquisa, devido às dificuldades que os 

participantes poderiam ter que lidar ao fazer o manuseio das ferramentas de 

tecnologia da informação requeridas. Seja pela variação no grau de instrução dos 

entrevistados, ou pela falta de hábito de realização de reuniões com a utilização 

dessas ferramentas, já que a pandemia apenas começava, não havia ainda tempo 

hábil para adaptações neste sentido. 

Para a realização de entrevistas à distância, as possibilidades de falhas no 

sinal da internet também foram consideradas, as quais poderiam ser bem usuais em 

ligações para áreas rurais.  E assim, seria provável causar ruídos na comunicação e 

comprometer a qualidade e eficácia do método de coleta de dados. 

À vista disso, culminou com as entrevistas sendo realizadas através de 

chamadas telefônicas convencionais, de forma individualizada, com autorização 

prévia dos participantes.  
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A forma como as entrevistas foram realizadas, trouxe a facilidade de as 

mesmas serem realizadas em espaços de tempo livres e tranquilos para os 

participantes. Além do mais, se oportunas, puderam ser realizadas a partir de suas 

residências com o uso de aparelhos móveis. 

Portanto, o uso da tecnologia foi um ponto fundamental para esta pesquisa, já 

que as pessoas se encontravam em diferentes cidades, algumas em comunidades 

rurais, ainda, a flexibilidade de coletar os dados dessa forma, sem preocupar-se com 

infraestrutura e espaço, foi uma importante vantagem da utilização dessa ferramenta 

de comunicação. Além de ter sido facilitada a coleta de dados confiáveis, a obtenção 

de maiores taxas de respostas e resultados em tempo real. 

 
3.3 POPULAÇÃO 
 

O universo ou população é definido por Richardson e Peres (2014, p. 157) 

como um “[...] conjunto de elementos que possuem a mesma característica. 

Usualmente, fala-se de população ao se referir a todos os habitantes de 

determinado lugar”. 

A microrregião onde foi aplicada a presente pesquisa possui 

aproximadamente 4.120 cooperados (SEAD, 2020) da agricultura familiar, no 

entanto, apenas 2.699 cooperados aproximadamente possuem DAP (Declaração de 

Aptidão PRONAF) física e estão aptos ao fornecimento ao PNAE. 

Os referidos cooperados são considerados sócios de cooperativas da 

agricultura familiar, e integram 13 organizações formais, e estas, por sua vez, 

representam a população total do estudo. 

Abaixo, no quadro 4, apresenta-se a relação com a localização das principais 

cooperativas de agricultura familiar da região, as quais compõem a população, em 

outras palavras, são o fator de análise desta pesquisa: 

 

Quadro 4 População da pesquisa 

Nº Organização Localização 

01 COOPERMALUCA 
Caçador/SC 

02 COOPER AGRO FAMILIAR 
03 COPAVIDI 

Videira/SC 
04 COOPERVIL 
05 COPERCON  

“Continua” 
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06 COOPERCONTESTADO Fraiburgo/SC 

07 COOPIFRAI 
08 COOPER PINHEIRO Pinheiro Preto/SC 
09 COOPERTRINTA Arroio Trinta/SC 
10 COOPERLAF 

Lebon Régis/SC 
11 COOPROESTE 
12 COOPAFAT 

Tangará/SC 
13 COOPERPASSO 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2020. 

 

Em seguida, será demonstrado como foi delimitada a amostra e os critérios 

utilizados para refinamento dos parâmetros de pesquisa. 

 

3.4 AMOSTRA 
 

Os critérios de inclusão e exclusão são aqueles que possibilitam a delimitação 

de uma amostra válida capaz de fornecer respostas consistentes. Para Richardson 

(1999, p. 158), amostra é “qualquer subconjunto do conjunto universal ou da 

população, mas para Lakatos e Marconi (2007) amostra é “uma parcela da 

população selecionada de acordo com o universo de estudo”. 

A seguir, é possível verificar quais foram os critérios de inclusão e exclusão 

dos participantes da pesquisa, estabelecendo-se os perfis dos sujeitos. 

 

3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Como critério de inclusão na presente pesquisa, consideraram-se somente as 

cooperativas que estão localizadas na microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe, as 

quais deveriam cumprir os seguintes parâmetros: 

- Ser cooperativa da agricultura familiar; 

- Ser uma organização formal, certificada pela Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD); 

- Possuir DAP (Declaração de Aptidão PRONAF) ativa, e não apresentar situação de 

bloqueio; 

- Fornecer atualmente alimentos ao PNAE. 

Quanto aos critérios de inclusão, os mesmos foram verificados através de 

consulta ao site da SEAD, especificamente no campo de extrato de DAP. Já, quanto 

“Conclusão do quadro 4” 
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ao último critério sobre o “fornecimento ao PNAE”, o mesmo foi conferido através de 

e-mail enviado às cooperativas.  

 
3.4.2 Critérios de Exclusão 

 
Como critérios de exclusão da presente amostra, elencam-se os parâmetros 

abaixo: 

- Possuir alguma situação de bloqueio para emissão da DAP (Declaração de Aptidão 

PRONAF); 

- Atualmente não participa do fornecimento ao PNAE; 

- Recusa por parte dos dirigentes em participar da entrevista. 

 
3.4.3 Delimitação da Amostra 

 
Como a região analisada possuía aproximadamente 2.699 cooperados 

(SEAD, 2020) portadores de DAP física, organizados em 13 cooperativas formais da 

AF, visando aplicar a entrevista a este grupo, foi necessário delimitar uma amostra 

que possibilitasse a representatividade dos mesmos, porque segundo Richardson 

(1999) “é impossível obter informações de todos os elementos sobre o que se 

deseja estudar”. 

O grupo de amostragem é subdividido em acidental ou intencional, de modo 

que “amostra acidental é um subconjunto da população formado pelos elementos 

que se pôde obter, porém sem nenhuma segurança de que constituam uma amostra 

exaustiva de todos os possíveis subconjuntos do universo” (RICHARDSON, 1999, p. 

160). 

Um dos critérios de exclusão utilizados para delimitar a amostra foi “a 

situação de não fornecer para o PNAE atualmente”, sendo esta condição checada 

via e-mail e obtendo-se a negativa da organização, a mesma já era excluída da 

amostra, fato este, que foi registrado para 02 das 13 cooperativas analisadas. 

Em seguida, realizou-se contato telefônico, via e-mail e Whats App, de forma 

alternada, buscando encontrar a forma mais efetiva para contatar cada organização 

e obter a concordância das mesmas em participar da entrevista. Logo, realizou-se 

um agendamento prévio de acordo com as informações repassadas pelos indicados 

à entrevista, quanto à disponibilidade dos mesmos para a coleta dos dados. 

Abaixo segue o quadro 5, com o demonstrativo sobre parte do processo 
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percorrido para a delimitação da amostra, quanto ao critério de fornecimento ao 

PNAE e quanto ao êxito nos agendamentos das entrevistas. 

 

Quadro 5 Demonstração do êxito no agendamento das entrevistas 

Nº Organização 

Participa 
atualmente do 

PNAE 

Êxito no 
agendamento 
da entrevista 

Sim Não Sim Não 

01 COOPERMALUCA X  X  
02 COOPER AGRO FAMILIAR X  X  
03 COPAVIDI X  X  
04 COOPERVIL X   X 
05 COPERCON  X X  
06 COOPERCONTESTADO X  X  
07 COOPIFRAI X   X 
08 COOPER PINHEIRO X  X  
09 COOPERTRINTA X  X  
10 COOPERLAF X   X 
11 COOPROESTE X  X  
12 COOPAFAT X   X 
13 COOPERPASSO  X X  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2020. 

 

Evidencia-se como uma das restrições na delimitação da amostra final da 

presente pesquisa, o fato dela não contar com a representatividade do município de 

Tangará/SC, já que, as duas cooperativas localizadas naquele município não 

compuseram a amostra, tendo em vista, que uma não fornecia ao PNAE e o contato 

com a outra não foi exitoso. 

Outrossim, não se registrou recusa direta de nenhum dos representantes das 

organizações em participar das entrevistas. No entanto, devido à situação 

vivenciada no momento da aplicação da pesquisa, decorrente do COVID-19 e da 

vigência de alguns decretos estaduais que limitavam as atividades econômicas e 

suspenderam as atividades letivas, algumas cooperativas não estavam funcionando 

normalmente, já que a situação ocasionou a diminuição das demandas de produção 

dessas organizações.  

À vista disso, os cooperados e os demais membros das cooperativas em 

geral não estavam exercendo suas atividades normalmente. Assim, a grande 

maioria deslocou-se para suas residências e/ou propriedades rurais, localizadas 
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geralmente distantes dos centros urbanos, para dedicarem-se integralmente às 

atividades da lavoura neste momento em que as cooperativas estavam sem 

funcionamento. 

 Além disso, essas regiões campesinas apresentavam dificuldades de sinal 

telefônico e de internet, e este sim, configurou-se um fator limitante do contato com 

os representantes das cooperativas. 

Dessa forma, a amostra final desse estudo consistiu-se em 07 cooperativas 

formais da agricultura familiar, as quais foram delimitadas de forma causal em 

decorrência dos fatores anteriormente expostos, configurando-se em uma amostra 

intencional para a realização das entrevistas. 

Verificou-se a representatividade das cooperativas evidenciadas através da 

participação de um integrante delas nas entrevistas. Sendo assim, constata-se no 

quadro 6 abaixo que os entrevistados eram ocupantes de cargos de gestão e/ou 

administração das cooperativas, os quais foram convidados a responderem o 

Roteiro (Apêndice A).  

 

Quadro 6 Relação de entrevistados da pesquisa 

Entrevistado Setor/Organização Função 

Organização 1 
Cooperativa de Agricultores Familiares de 

Arroio Trinta - COOPERTRINTA 
Secretária do Conselho 
Administrativo 

Organização 2 
Cooperativa de Pequenos Agricultores de 

Videira e Iomerê - COPAVIDI 
Vice-presidente e gerente 
da cooperativa 

Organização 3 
Cooperativa de Produção da Agricultura 
Familiar de Pinheiro Preto - COOPER 

PINHEIRO 
Presidente 

Organização 4 
Cooperativa de Prod. Ind. e Com. União do 

Oeste - COOPROESTE 
Responsável pelas 
atividades administrativas 

Organização 5 
Cooperativa da Agricultura Familiar da 

Região de Caçador/SC - COOPER AGRO 
FAMILIAR 

Presidente 

Organização 6 
Cooperativa dos Assentados da Região do 

Contestado - COOPERCONTESTADO 
Tesoureiro e Diretor 
Financeiro 

Organização 7 
Cooperativa mãos que lutam de Caçador - 

COOPERMALUCA 
Administrador e sócio-
fundador 

Fonte: A autora (2020). 

 

Ademais, pela função gerencial e/ou administrativa que os entrevistados 

ocupavam junto à organização, eles puderam representar no que coube os demais 

cooperados. Tais informações estão correlacionadas no quadro 7 abaixo, 

discriminadas por organização: 
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Quadro 7 Tempo de Cooperado X Tempo de Gestão na Cooperativa 

Entrevistado 
Tempo de Cooperado 

(em anos) 
Tempo de Gestão 

(em anos) 

Organização 1 15 15 

Organização 2 7 3 

Organização 3                                11 6 

Organização 4 Não é cooperado. 4 

Organização 5 11 1 

Organização 6 8 7 

Organização 7 10 10 

Fonte: A autora (2020). 

 

A seguir, discorreu-se sobre a forma de utilização dos procedimentos 

metodológicos propostos, a fim de contemplar os objetivos da presente pesquisa. 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Visando a consecução dos objetivos propostos, ocorreu a análise dos dados, 

a qual foi pautada pelas seguintes categorias: o perfil das cooperativas fornecedoras 

do PNAE na microrregião; o fornecimento de alimentos para o PNAE e a parceria 

com as cooperativas; diversificação da produção e alteração das formas de 

comercialização decorrentes do fornecimento ao programa; identificação das ações 

das cooperativas como suporte ao fornecimento do PNAE visando abrandar as 

dificuldades de produção e venda; verificação do envolvimento familiar na produção 

em decorrência da participação no Programa; avaliação do incremento de renda dos 

cooperados e o fortalecimento do cooperativismo após parceria com o programa, 

assim como, as contribuições do PNAE para o desenvolvimento local.   

Uma série de dados documentais foram levantados e analisados de forma 

detalhada, a fim de compreender os aspectos socioeconômicos da microrregião 

abordada. Os referidos dados foram obtidos através da análise de relatórios e 

estudos elaborados principalmente por entes governamentais, como a 
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EPAGRI/CEPA com referência a “Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina: 

2018-2019”, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial com o “Caderno Territorial 

do Alto Vale do Rio do Peixe”, e o SEBRAE com “Santa Catarina em números: 

Macrorregião do Meio-Oeste” e “Santa Catarina em números”. 

Ocorreu a consulta ao site da SEAD, onde através da emissão do extrato de 

DAP jurídica das organizações formais localizadas na microrregião estudada, 

verificaram-se os perfis das cooperativas fornecedoras do PNAE, e analisaram-se 

alguns dados, tais como, a data de abertura dos empreendimentos, localização, 

perfil e composição societária, e, número de cooperados com e sem DAP física. 

No que concerne às entrevistas, as mesmas foram ponderadas para ocorrer 

de forma semiestruturada, no entanto, no momento da aplicação da pesquisa, 

verificou-se que apesar das perguntas estarem dispostas de forma padronizada a 

todos os entrevistados, os mesmos apresentaram dificuldades de entender as 

perguntas, muitas vezes respondiam duas perguntas diferentes com respostas 

iguais. 

Dessa forma, durante alguns momentos da entrevista, foi necessário inverter 

intencionalmente a posição de algumas perguntas dentro do roteiro, e retomar 

diversas vezes o tema da pesquisa, ao invés da pergunta em si, a qual buscava-se 

responder.   

Tratou-se de uma situação imprevista, já que, no momento do agendamento 

das entrevistas com as cooperativas, havia sido enviado previamente o questionário 

por e-mail e/ou Whats App, a fim de que os entrevistados não fossem surpreendidos 

posteriormente, com perguntas que não soubessem responder ou se sentissem 

desprovidos das informações necessárias para a elaboração das respostas. 

Portanto, a pesquisadora precisou alocar de forma aleatória as perguntas nas 

entrevistas, caracterizando uma estratégia para mitigar os riscos possíveis de não 

obtenção das informações necessárias através da aplicação do roteiro proposto. 

Dessa forma, configurou-se como uma situação inesperada, a qual foi resolvida 

através do improviso.  

Quanto às entrevistas realizadas via chamada telefônica, as mesmas ficaram 

gravadas e em seguida foram armazenadas no “Google Drive” para posterior 

transcrição. 

 Com referência a esta etapa da transcrição, Bourdieu (1999) afirma que não 

é só aquele ato mecânico de passar para o papel o discurso gravado do informante, 



65 
 

pois, de alguma forma o pesquisador tem que apresentar os silêncios, os gestos, os 

risos, a entonação de voz do informante durante a entrevista. Esses “sentimentos” 

que não passam pela fita do gravador são fundamentais na hora da análise, eles 

mostram muito do informante. O pesquisador tem como dever de ser fiel, ter 

fidelidade quando transcrever o que o pesquisado falou e sentiu durante a 

entrevista. 

No presente caso, para a transcrição das entrevistas, não foi utilizada 

nenhuma ferramenta específica, haja vista que o roteiro aplicado não era padrão. O 

uso de um software poderia ter sido frustrado, devido à necessidade de intervenção 

da pesquisadora durante a entrevista, a qual visou propiciar melhores condições de 

entendimento ao entrevistado. Assim, na prática houve a necessidade de disposição 

das questões de forma aleatória no roteiro, as informações repassadas não ficaram 

na mesma ordem em todas as entrevistas, descaracterizando-se assim a 

padronização do roteiro. 

A transcrição das entrevistas processou-se de forma manual e 

individualizada, com a compilação dos dados em planilhas, as quais discriminavam 

os dados por organização, ordem das entrevistas conforme as datas de aplicação 

dos roteiros e perguntas realizadas. 

Além disso, um campo específico foi contemplado nas planilhas, visando 

dispor alguns fatos relevantes levantados pelos entrevistados, que de certa forma 

extrapolavam os limites das respostas, no entanto, poderiam agregar mais valor e 

conhecimento ao presente trabalho. Inclusive, a partir dessas informações extras 

repassadas pelos entrevistados, possibilitou-se verificar algumas lacunas referentes 

ao tema que demandam de maiores estudos e culminam nas sugestões para futuros 

trabalhos, as quais são apresentadas nas considerações finais deste trabalho. 

Sobre esse assunto, Pimentel (2001) diz que para o exame crítico dos 

documentos e das entrevistas, quando empregada a técnica de análise de conteúdo, 

permite-se a realização de interpretações e inferências sobre cada discurso. Já 

Silveira (2009) afirma que a análise de dados adota geralmente a categorização de 

unidades de significado ou de processos, sendo complementada pela descrição 

conceitual. 

E exatamente visando a maior valorização dos dados obtidos, no momento da 

transcrição das entrevistas, optou-se por alterar a escrita dos discursos, sem alterar 

a ideia dos mesmos, apenas no sentido de corrigi-los ortograficamente quando 
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necessário, dando assim melhor coesão aos relatos. 

Ademais, efetivando-se a transcrição de forma manual, alguns dados 

importantes puderam ser evidenciados, já que na etapa de análise crítica eles 

restaram classificados conforme as particularidades e destaques de cada 

organização. Permitindo assim, o aprofundamento da visão e interpretação desses 

dados. 

Em continuação, no próximo capítulo serão expostos os resultados da 

pesquisa, assim como a sua análise. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Neste capítulo encontram-se os resultados com os dados obtidos a partir da 

aplicação dos instrumentos metodológicos propostos, que foram: pesquisa 

bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas. 

Dessa forma, o presente capítulo está dividido nas seguintes seções: 

- Caracterização socioeconômica da microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe: esta 

parte sintetiza as informações a cerca do desenvolvimento da região do Meio-oeste 

Catarinense e do agrupamento de municípios que fazem parte do recorte utilizado 

na pesquisa, compondo a microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe. São trazidas 

informações à cerca da área territorial, população, IDH, número de estabelecimentos 

da agricultura familiar, PIB e principais atividades econômicas, as quais visam 

demonstrar a potencialidade da microrregião pesquisada.  

- Perfis das cooperativas de agricultura familiar da região: esta seção traz a 

descrição das organizações formais da agricultura familiar que perfazem a amostra 

pesquisada. Sendo assim, algumas informações a respeito dessas cooperativas são 

trazidas à tona, tais como, localização, data de início das atividades, composição 

societária, quantitativo de cooperados, como se deu o início da relação com o 

PNAE, entre outras informações pertinentes que demonstram a presença da 

agricultura familiar nestas organizações. 

- Influência do PNAE nas organizações de agricultura familiar da região: a presente 

seção apresenta os principais fatores de influência do PNAE nas organizações da 

AF. Dessa forma, citam-se alterações gerais relevantes que ocorreram nas 

cooperativas em decorrência do envolvimento com o PNAE, como por exemplo, 

aumento do número de cooperados, canais de venda utilizados antes e após 

comercialização ao PNAE, prazos e preços decorrentes do fornecimento ao PNAE, e 

alterações nas formas de produção e diversificação de produtos pós PNAE. 

- Aspectos que facilitam a manutenção e o acesso ao mercado do PNAE pelas 

cooperativas: este subcapítulo evidencia alguns fatos que contribuíram no acesso e 

na manutenção das atividades junto ao mercado do PNAE pelas cooperativas da 

AF. Tais como, interação com os órgãos públicos compradores, formas de 

adequação dos produtos pelas cooperativas aos editais de compras do PNAE, 

formas de atuação das cooperativas frente às dificuldades do fornecimento ao 
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programa e a assistência técnica percebida pelas cooperativas provenientes de 

outros órgãos ou entidades. 

- Aspectos que fortalecem as organizações de agricultores familiares: esta parte 

procurou demonstrar alguns aspectos que fortaleceram as organizações da AF, 

como, o acesso a programas diversos decorrente do fornecimento ao PNAE, 

envolvimento dos membros da família na produção destinada ao programa, e ainda, 

as contribuições do PNAE para a agricultura familiar, fortalecimento do 

cooperativismo e para o desenvolvimento local. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA MACRORREGIÃO DO MEIO-

OESTE CATARINENSE E DA MICRORREGIÃO DO ALTO VALE DO RIO DO 

PEIXE 
 

A economia catarinense é diversificada e está organizada em vários polos 

distribuídos por diferentes regiões do Estado. Para o governo de SC (2020) “a 

diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras 

atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e 

permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área”. 

Segundo o SEBRAE (2013), o dinamismo da economia catarinense reflete-se 

em índices elevados de crescimento, alfabetização, emprego e renda per capita, 

significativamente superiores à média nacional, garantindo uma melhor qualidade de 

vida aos seus habitantes, mas com contrastes quanto ao desenvolvimento 

socioeconômico de seus municípios. 

Ainda, conforme esta mesma fonte, na economia do estado, estes contrastes 

se repetem. Uma agricultura forte, baseada em minifúndios rurais, divide espaço 

com um parque industrial atuante, o quarto maior do país. Indústrias de grande porte 

e milhares de pequenas empresas espalham-se, fazendo do Estado a oitava maior 

economia brasileira pelo tamanho de seu Produto Interno Bruto de 2009.  

Segue abaixo, a figura 6 que evidencia a localização dos polos econômicos 

no estado de SC, com destaque para a localização da macrorregião do Meio-oeste, 

na qual está localizada a microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe, objeto deste 

estudo. 
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Figura 6 Polos econômicos de SC 

 

Fonte: Jovens empreendedores (2011). 

  

Tendo em vista o objetivo de compreender o panorama em torno do 

desenvolvimento da microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe, apresentam-se 

alguns dados, os quais visam demonstrar o perfil populacional, mercadológico, 

infraestrutural e socioeconômico do agrupamento de municípios que compõem o 

recorte utilizado nesta pesquisa. Ademais, faz-se uma introdução geral da 

macrorregião do Meio-oeste catarinense, devido à relação existente de localização 

entre elas. 

A seguir, expõem-se alguns dados, os quais foram coletados e dispostos em 

tabelas, figuras e gráficos, permeados por análises e comparativos. 

 

4.1.1 Região do Meio-oeste catarinense 

 

A região Meio-oeste comporta 34 municípios, tendo o município de Caçador 

como um dos principais polos regionais, cujo foco produtivo está altamente ligado à 

extração, beneficiamento e industrialização da madeira. Nos diferentes municípios 

integrantes do Meio-oeste, percebem-se os traços do processo de colonização, que 

englobou imigrantes italianos, alemães, austríacos e japoneses. 

A tabela 3, abaixo, evidencia algumas informações acerca de sua área, 
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população, densidade e PIB: 

 

Tabela 3 Aspectos gerais e históricos da macrorregião do Meio-oeste Catarinense 

 Número de Municípios 34 municípios 

Área territorial 2017 11.682,69 

Estimativa Populacional de 2018 418.722 

Densidade demográfica 2018 35,84 hab./km² 
PIB - 2016 14.484.263,46 

PIB per capita - 2016 34.892,59 
Fonte: SEBRAE (2019) 

 

Com relação às atividades econômicas desenvolvidas nesta macrorregião e a 

geração de riqueza, segue a comparação histórica na tabela 4, referente a 

participação do PIB na economia do estado, a qual comprova que a média desse 

índice gira em torno de 5,5%. 

 

Tabela 4 Participação do Meio Oeste no PIB de SC 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,7% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 

Fonte: SEBRAE (2019) 

 

Segundo o SEBRAE (2019) com dados do IBGE e da Secretaria de Estado de 

Planejamento de SC, os setores econômicos da macrorregião do Meio Oeste 

Catarinense são marcados pela dinamicidade, destacando-se a agropecuária, a qual 

é responsável por 34,6% do PIB desse território. Quanto à contribuição no PIB do 

estado, este segmento contribui com 13,2%. 

A criação de suínos e a avicultura movimentam a agroindústria no Meio-oeste 

catarinense. Segundo Jovens Empreendedores (2011), “o desenvolvimento de 

frigoríficos desenvolvidos especificamente para o processamento da carne suína, 

assim como a produção de milho e a produção da ração dos porcos, fez este setor 

ter um forte crescimento”. 

De acordo com Bonfatti (2010), grande parte dos produtos da agropecuária no 

Estado tem como processo de produção o sistema integrado, onde as indústrias 

financiam a produção, para depois adquirirem o produto. E ainda acrescenta, que 
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isso garante ao produtor os recursos para o plantio, mas, por outro lado, leva a uma 

dependência da indústria que o financia. 

Assim, percebe-se a grande contribuição dessa macrorregião para a 

economia do estado de SC, com destaque principalmente para o setor de 

agronegócios, devido a sua pujança econômica. 

 

4.1.2 Dados gerais da microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe 

 

A microrregião em questão compreende um recorte de 15 municípios 

pertencentes à região do Meio-oeste catarinense, com uma população aproximada 

de 210 mil habitantes (IBGE, 2010), e com a predominância da agricultura familiar, 

através do cultivo temporário em propriedades rurais de pequeno porte propiciado 

devido às suas características de solo e clima. 

A figura 7 demonstra a referida microrregião abrangida no estado de Santa 

Catarina: 

 

Figura 7 Microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe 

 
Fonte: A autora, com dados da AMARP (2018). 

 

A tabela 5 traz um comparativo com alguns dados individualizados por 
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município, sobre alguns aspectos gerais e socioeconômicos dessa microrregião. 

Destacam-se, os municípios de Videira e Caçador, os quais contam com as maiores 

populações e figuram com os melhores valores de PIB (Produto Interno Bruto) da 

região. Já, Arroio Trinta, Iomerê, Salto Veloso e Pinheiro Preto apresentam as 

menores populações, no entanto, possuem os melhores resultados de IDH da 

região. 

 

Tabela 5 Aspectos socioeconômicos da microrregião 

MUNICÍPIO 
ÁREA 
(KM2) 

POPULAÇÃO (Nº DE 
PESSOAS CENSO 

2010) 

PIB PER 
CAPITA 
(2015) 

IDH 
(2010) 

POSIÇÃO DO 
MUNICÍPIO EM SC 
COM REF. AO PIB 

(2014) 

Arroio Trinta 94,301 3.502 22.687,57 0,764 230º 

Caçador 984,285 70.762 35.012,65 0,735 17º 

Calmon 638,178 3.387 19.392,20 0,622 245º 

Fraiburgo 547,854 34.553 24.163,11 0,731 50º 

Ibiam 146,715 1.945 21.316,11 0,725 282º 

Iomerê 113,754 2.739 32.328,49 0,795 213º 

Lebon Régis 941,486 11.838 17.797,36 0,649 120º 

Macieira 259,642 1.826 22.822,68 0,662 277º 

Matos Costa 433,073 2.839 13.613,12 0,657 285º 

Pinheiro Preto 61,461 3.147 40.990,36 0,777 193º 

Rio das Antas 318,00 6.143 23.337,14 0,697 173º 

Salto Veloso 105,068 4.301 37.402,94 0,784 175º 

Tangará 388,384 8.674 40.591,16 0,737 105º 

Timbó Grande 598,473 7.167 22.583,11 0,659 170º 

Videira 384,521 47.188 41.402,93 0,764 25º 
Fonte: A autora com dados do IBGE (julho, 2018). 

 

Já, na tabela 6, a seguir, segue os dados básicos desse território que perfaz o 

local onde foi aplicada a presente pesquisa, com ênfase para dados da agricultura 

familiar: 

 

Tabela 6 Aspectos gerais da microrregião 

Variável Valor 

População Urbana (Hab.) 167.955 

População Rural (Hab.) 37.272 

“Continua” 
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Nº de famílias assentadas – Reforma Agrária 882 

Área Reformada – Reforma Agrária (em hectares) 17.694 

Nº de estabelecimentos da agricultura familiar 6.168 

Pessoal ocupado na agricultura familiar 15.786 

Fonte: A autora com dados da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (2015). 

 

Com referência à agropecuária, importante atividade para esta microrregião, 

destaca-se a produção de frangos e suínos. Seguem abaixo as tabelas 7 e 8, com o 

ranking de alguns municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, os quais se sobressaem 

nesta produção no cenário estadual. 

 

Tabela 7 Principais municípios de SC de origem dos suínos produzidos 

Município Nº de cabeças (mil) % 

2º - Videira 444,92 3,24 

6º - Tangará 314,77 2,29% 

Fonte: A autora com dados da EPAGRI/CEPA (2019). 
 

Tabela 8 Principais municípios de SC de origem dos frangos produzidos 

Município Nº de cabeças (milhões) % 

2º - Videira 31,66 3,76 

6º - Rio das Antas 29,80 3,54% 

Fonte: A autora com dados da EPAGRI/CEPA (2019). 

 

As tabelas acima apontam a amplitude do segmento agropecuário para a 

microrregião analisada, e enfatizam a notabilidade do município de Videira, que 

apresenta uma colocação de destaque (2º lugar), tanto na produção de frangos, 

quanto de suínos. 

A vitivinicultura também representa uma atividade econômica de considerável 

importância para esta microrregião. De acordo com Back et al. (2013), “o Alto Vale 

do Rio do Peixe, é a região mais tradicional nesta produção, sendo responsável por 

mais de dois terços da produção estadual”. 

Esses mesmos autores acrescentam que os principais municípios produtores 

são Tangará, Videira, Pinheiro Preto e Caçador. O clima é úmido com verões 

frescos, predominando os minifúndios, onde os parreirais têm de dois a três hectares 

em média. As uvas são destinadas à elaboração de vinhos e de sucos, e uma 

“Conclusão da tabela 6” 

“Conclusão da tabela 06” 
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pequena porcentagem vai para o consumo in natura. 

Assim, fez-se a análise socioeconômica, através da observação dos dados 

referentes à população residente nas áreas urbana e rural, do índice de 

desenvolvimento humano municipal e das principais atividades econômicas 

desenvolvidas. E deste modo, constatou-se que a microrregião do Alto Vale do Rio 

do Peixe possui uma economia diversificada e competitiva com uma participação 

considerável no cenário estadual. Destacando-se a agroindústria e a agricultura de 

subsistência, sendo a última evidenciada pela quantidade existente de propriedades 

de agricultura familiar.  

 

4.2 PERFIS DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO E 

SUA RELAÇÃO COM O PNAE 

 

No momento da pesquisa de campo, analisaram-se somente as organizações 

formais de agricultura familiar, portadoras de DAP Jurídica e já consolidadas no 

mercado. Considerando as que se dispuseram a participar das entrevistas, optou-se 

por trabalhar com 07 cooperativas. 

Desta forma, a pesquisa interagiu com as organizações a seguir descritas.  

 

4.2.1 COOPERTRINTA  

 

A Cooperativa de Agricultores Familiares de Arroio Trinta (COOPERTRINTA) 

está localizada na cidade de Arroio Trinta/SC e iniciou suas atividades em 

31/08/2005. Atualmente conta com 63 sócios, sendo que 57 deles possuem DAP 

física. 

Abaixo segue a composição da COOPERTRINTA (Gráfico 1), considerando 

somente os sócios portadores de DAP física: 
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Gráfico 1 Composição societária COOPERTRINTA 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

A cooperativa fornece ao PNAE desde o ano de 2010 e teve conhecimento da 

compra pelo programa de produtos da agricultura familiar, através do sindicato de 

trabalhadores rurais. Ademais, no período de 2005 a 2008, a organização participou 

das discussões para o aprimoramento da lei do PNAE, como a plenária de 

agricultores rurais que aconteceu no Recife/PE no ano de 2008. 

 
4.2.2 COPAVIDI 

 

A Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê (COPAVIDI) 

está localizada na cidade de Videira/SC e iniciou suas atividades em 11/06/2007. 

Atualmente conta com 98 sócios, sendo que 87 deles possuem DAP física. 

Abaixo, no gráfico 2, segue a composição da COPAVIDI, considerando 

somente os sócios portadores de DAP física: 
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Gráfico 2 Composição societária COPAVIDI 

 
Fonte: A Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 
 

A COPAVIDI fornece ao programa de alimentação escolar desde o ano de 

2007, há especificamente 13 anos. E a mesma teve conhecimento dessa 

modalidade de compra através da EPAGRI (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), que realizou um trabalho 

de preparação das cooperativas da região, que inclusive culminou na abertura de 

algumas delas visando o fornecimento ao PNAE. 

 

4.2.3 COOPER PINHEIRO 

 

A Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar de Pinheiro Preto 

(COOPER PINHEIRO) localiza-se na cidade de Pinheiro Preto/SC e iniciou suas 

atividades em 09/04/2008. Atualmente conta com 22 sócios, sendo que todos 

possuem DAP física e se enquadram na categoria de agricultores familiares. 

Abaixo segue a composição da COOPER PINHEIRO (gráfico 3), a qual 

demonstra a sua homogeneidade: 
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Gráfico 3 Composição societária COOPER PINHEIRO 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

A cooperativa fornece ao PNAE há 6 anos, e, atualmente atende municípios 

do estado de Santa Catarina e Paraná. Já, o entendimento da COOPER PINHEIRO 

sobre o programa e a formas de vendas foram aprimorando-se através da 

participação nos processos de compras junto aos órgãos públicos. 

 

4.2.4 COOPROESTE 

 
A Cooperativa de Produção, Indústria e Comercialização União do Oeste 

(COOPROESTE) está localizada na cidade de Lebon Régis/SC e iniciou suas 

atividades em 27/07/2006. Atualmente conta com 168 sócios, sendo que 134 deles 

possuem DAP física. 

Abaixo (gráfico 4) segue a composição da COOPROESTE, considerando 

somente os sócios portadores de DAP física, a qual comprova a participação 

majoritária de cooperados provenientes do PNRA (Plano Nacional de Reforma 

Agrária): 
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Gráfico 4 Composição societária COOPROESTE 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

A cooperativa fornece ao PNAE há 3 anos, e teve conhecimento da compra 

pelo programa de produtos da agricultura familiar através da CCA/SC (Central das 

Cooperativas da Reforma Agrária de SC) e pelas informações disseminadas pelos 

órgãos governamentais. 

 

4.2.5 COOPER AGRO FAMILIAR 

 

A Cooperativa da Agricultura Familiar da Região de Caçador/SC (COOPER 

AGRO FAMILIAR) está localizada na cidade de Caçador/SC e iniciou suas 

atividades em 28/04/2008. Atualmente conta com 66 sócios, sendo que 48 deles 

possuem DAP física.  

Abaixo (gráfico 5) segue a composição da COOPER AGRO FAMILIAR, 

considerando somente os sócios portadores de DAP física, a qual comprova a 

participação majoritária de agricultores familiares: 

 



79 
 

Gráfico 5 Composição societária COOPER AGRO FAMILIAR 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

A COOPER AGRO FAMILIAR fornece ao programa de alimentação escolar 

há 10 anos e teve contato com o referido programa através de informações trazidas 

pelos próprios cooperados. 

 

4.2.6 COOPERCONTESTADO 

 

A Cooperativa dos Assentados da Região do Contestado 

(COOPERCONTESTADO) está localizada na cidade de Fraiburgo/SC e iniciou suas 

atividades em 04/03/1998, dessa forma, configura-se como a cooperativa mais 

antiga pertencente a presente amostra pesquisada. Atualmente conta com 231 

sócios, sendo que 197 deles possuem DAP física, à vista disso, caracteriza-se como 

a organização da presente amostra com mais sócios formais. 

Ademais, a COOPERCONTESTADO também tem coparticipação em outra 

marca, que utiliza o selo “Terra Viva”, a qual agrupa os produtos elaborados nas 

cooperativas da Reforma Agrária em Santa Catarina.  

Através da marca “Terra Viva”, a COOPERCONTESTADO une-se a outras 

cooperativas para a comercialização de conservas de pepino, beterraba e cenoura, 

farinha de milho e feijão. Sendo esta, uma forma de união que visa melhorar os 

resultados mercadológicos e ao mesmo incrementar a rendas das famílias 

envolvidas, com ênfase, para as famílias provenientes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Abaixo (gráfico 6) segue a composição da COOPERCONTESTADO, 



80 
 

considerando somente os sócios portadores de DAP física, a qual comprova a 

participação majoritária de cooperados provenientes do PNRA (Plano Nacional de 

Reforma Agrária). 

 

Gráfico 6 Composição societária COOPERCONTESTADO 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

A cooperativa teve conhecimento do PNAE através da publicação de editais 

que tratavam dessa modalidade de compra e do conhecimento das leis que regiam o 

programa, e assim, o fornecimento já acontece há 9 anos. 

 

4.2.7 COOPERMALUCA 

 

A Cooperativa mãos que lutam de Caçador (COOPERMALUCA) está 

localizada na cidade de Caçador/SC,e iniciou suas atividades em 30/08/2010. 

Atualmente conta com 46 sócios, sendo que 43 deles possuem DAP física. 

Abaixo, segue a composição (gráfico 7) da COOPERMALUCA, considerando 

somente os sócios portadores de DAP física: 
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Gráfico 7 Composição societária COOPERMALUCA 

 
Fonte: Autora com dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Mar/2020). 

 

O fornecimento ao PNAE pela COOPERMALUCA antecede a criação da 

própria cooperativa, já que nos anos anteriores ao início formal das suas atividades, 

as vendas ao PNAE eram realizadas através de outras cooperativas, já que a 

COOPERMALUCA não possuía DAP jurídica. Sobre o conhecimento a cerca do 

programa, o mesmo deu-se em decorrência do contato com os responsáveis pelo 

programa junto às prefeituras. 

 

4.3 INFLUÊNCIA DO PNAE NAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTURA FAMILIAR 

DA REGIÃO 

A seguir, foram levantados alguns aspectos dos empreendimentos de 

economia solidária da AF que sofreram influência do PNAE, em sua maioria, são 

pontos positivos. Os quais deram maior dinamicidade para as relações entre os 

atores envolvidos na execução do programa, ocasionaram uma maior legalização 

das cooperativas, além de contribuírem para alterações significativas na sua 

infraestrutura e nas formas de produção e vendas, visando o fornecimento para esse 

mercado institucional. 

 

4.3.1 Aumento de cooperados em decorrência do PNAE 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2010), para que 
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uma cooperativa seja considerada um empreendimento da agricultura familiar, ela 

precisa obter a Declaração de Aptidão ao PRONAF para pessoas jurídicas (DAP - 

Jurídica).  

Entre as exigências para a obtenção deste documento, estão a necessidade 

de no mínimo 70% de seus sócios/cooperados terem a DAP física e pelo menos 

55% de sua produção beneficiada, processada ou comercializada ser oriunda de 

seus sócios com DAP física. Dessa forma, as organizações da AF são dependentes 

da vinculação formal de sócios/cooperados para sua tipificação e fortalecimento 

neste segmento, e para obter maior domínio de mercado. 

Assim, com relação às cooperativas entrevistadas, a maioria informou sobre a 

dificuldade de mensurar se realmente houve o aumento de sócios durante os anos 

de existência da organização em decorrência do PNAE, haja vista, que em alguns 

casos, a cooperativa desenvolve várias atividades e comercializa uma quantidade 

considerável de produtos destinados a diversos mercados. 

 Já em outros casos, afirmou-se que a vinculação como cooperado é muito 

sazonal, e depende do interesse mútuo entre cooperativa/cooperado, ou seja, 

registram-se cooperados filiados desde a fundação da cooperativa e também há 

cooperados que permanecem somente para escoar a sua produção, tendo um 

vínculo temporário. 

Ademais, evidencia-se nos discursos, a transitoriedade da cooperativa de 

agricultura familiar, que dependendo do cenário, altera-se o número de cooperados. 

 
“Em 2006, com o fornecimento para o PAA, verificou-se uma grande 
entrada de cooperados, no entanto, com o fim do programa, não 
visualizaram vantajosidade na sua permanência, e houve 
consequentemente a saída dos mesmos. Alguns cooperados utilizavam a 
cooperativa apenas como meio de legalização, para recolhimento de 
impostos, por exemplo, realizando suas vendas de forma independente e 
apenas destinando uma porcentagem para a cooperativa”. (ORGANIZAÇÃO 
1). 
 

A mesma cooperativa acrescentou: 

 
“Em alguns momentos registrou-se apenas 23 cooperados, às vezes 45 
cooperados e em outros passou-se para 75 cooperados. Hoje nem todos os 
cooperados fornecem para o PNAE, devido a falta de documentação 
necessária” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“Hoje possuímos aproximadamente 520 sócios participantes, que participam 
somente em determinados projetos de vendas, mas que muito pouco deles 
são sócios reais” (ORGANIZAÇÃO 7). 
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Já outras, afirmaram que conseguiram verificar, sim, o aumento de sócios em 

decorrência do PNAE: 

 
“O número de cooperados vai crescendo com o decorrer dos anos, já que 
os produtores vão tomando conhecimento dos fornecimentos, e 
demonstram interesse em juntar-se a cooperativa. Em 2007, a cooperativa 
tinha 22 sócios e atualmente conta com 119” (ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“Sim, aumentou-se o número de cooperados, hoje possuímos 160 sócios, 
mas que esse número já chegou a ser em alguns momentos, bem maior, 
registrando-se até 260 sócios. Mas, um dos critérios para a entrada na 
cooperativa é ser assentado da reforma agrária, condição esta, de 60% dos 
sócios hoje. E ainda, esse número poderia ser maior, no entanto, não é 
possível devido ao fato da DAP jurídica da cooperativa ter restrições de 
agregar um quantitativo maior de sócios” (ORGANIZAÇÃO 4). 
 
“Houve nos dois últimos anos a entrada de novos sócios devido à política 
diferenciada de preços do PNAE. (ORGANIZAÇÃO 6). 
 

No entanto, algumas cooperativas também comunicaram que não houve 

aumento de sócios em decorrência do PNAE, tais como: 

 
“A cooperativa não considera que ocorreu o aumento de sócios. A mesma 
iniciou as suas atividades com 30 cooperados, em alguns momentos 
chegou a registrar 60 cooperados, e atualmente está em torno de 45. O 
número de desligamentos se deu ao fato, da cooperativa ter trabalhado com 
outros projetos como massas, os quais não foram adiante, e acabou com o 
desligamento de alguns cooperados” (ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“Sim, aumentou o número de cooperados no decorrer dos anos em 
aproximadamente 65%, no entanto, não em decorrência do PNAE” 
(ORGANIZAÇÃO 5). 

 

Costa et al. (2015) ressalta que as cooperativas, na condição de sociedade de 

pessoas, se distinguem das empresas (sociedade de capital). Já, que para as 

sociedades de capital não interessa muito as pessoas que vão integrá-la (desde que 

disponibilizem o capital). Nas sociedades de pessoas, o relacionamento entre a 

sociedade e seus sócios é de extrema importância: as capacidades administrativas e 

operacionais, além do interesse de participar dos sócios, são levados em 

consideração. 

Dessa forma, as cooperativas precisam das pessoas (sócios) para embasar a 

sua existência e podem ser prejudicadas pela transitoriedade da agricultura familiar, 

a qual pode refletir-se em retrações no cooperativismo, motivando a oscilação no 

número de cooperados formalmente vinculados às organizações da AF.  

Nota-se que a filiação dos mesmos depende do interesse em participar de 
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projetos de vendas específicos. Logo, o PNAE como um mercado institucional em 

ascendência, pode incentivar os cooperados a manterem-se engajados junto às 

cooperativas. Espera-se através desse vínculo, a construção de uma rede de apoio 

maior, através da qual seja possível a disseminação de estratégias de gestão, 

tencionando-se para a inserção em novos nichos de mercado ou o fortalecimento 

dos já existentes. 

 

4.3.2 Canais de vendas utilizados antes do PNAE 

 

Os canais de comercialização utilizados pela cooperativa antes de iniciarem o 

fornecimento ao PNAE eram diversificados e por vezes, repetidos entre elas. 

Podendo-se citar as vendas em feiras livres, lojas próprias de produtos coloniais, 

mercados convencionais, vendas diretas realizadas por cada produtor, e ainda, a 

triagem e destinação de parte da produção para mercados locais.  

 
“A comercialização era realizada na loja de produtos coloniais da própria 
cooperativa. Porém, com o tempo a manutenção das atividades da loja se 
tornou inviável, devido ao município ser de pequeno porte, e não ter um 
movimento de vendas significativo, além de que, existia a concorrência dos 
outros agricultores que ainda continuavam a vender em domicílio. Também 
a cooperativa vendia seus produtos em feiras promovidas com o auxílio da 
Cáritas, Epagri e Secretaria Regional” (ORGANIZAÇÃO 1). 

. 

“Na verdade, a cooperativa possuía uma unidade de processamento, onde 
os produtores traziam as frutas (maçã, laranja e uva), e uma porcentagem 
da produção destinava-se aos mercados e outra parte era destinada a 
merenda escolar (ORGANIZAÇÃO 3). 

 
“As vendas eram realizadas através dos mercados convencionais, e nesta 
época a cooperativa possuía uma indústria de leite” (ORGANIZAÇÃO 6). 
 
“A cooperativa vendia em feiras livres, porém, teve muitos problemas para 
conseguir inserir os produtos de seus assentados neste tipo de comércio, já 
que tinham muitas barragens em prol de grandes comerciantes, e 
proprietários de fruteiras” (ORGANIZAÇÃO 7). 
 

Outrossim, verificou-se que uma cooperativa preferia não se envolver no 

processo de venda dos produtos. 

 
“A cooperativa reservava aos sócios o direito pelas vendas dos produtos de 
forma individual” (ORGANIZAÇÃO 4). 

 

Deste modo, nos discursos compilados referentes ao período pré PNAE, 

verificou-se algumas dificuldades dos produtores da AF na escolha e utilização de 
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um canal de venda eficiente, que pudesse auxiliar seus produtos a adentrarem 

novos mercados. 

Neste sentido, Buainain et al. (2003) diz que a comercialização é um dos 

principais gargalos na agricultura familiar, uma vez que as políticas são pensadas 

para os grandes empreendimentos agrícolas, como os programas de garantia de 

preços, perdões de dívidas etc. E assim, geralmente os agricultores ficam nas mãos 

de atravessadores ou na dependência de mercados locais. 

A entrada em novos mercados pode exigir das cooperativas da AF uma 

organização maior para articulação das vendas, dessa forma, a seguir será 

verificado se o PNAE, juntamente com o cooperativismo contribuíram para a 

inovação dos canais de comercialização utilizados. 

 

4.3.3 Canais de comercialização pós-PNAE 

 

Conforme as informações repassadas pelos entrevistados, as formas de 

comercialização utilizadas após o início do fornecimento ao PNAE alteraram-se 

significativamente. Essas alterações ocorreram devido ao aumento da produção, a 

consolidação da cooperativa no mercado, o desenvolvimento de novas linhas de 

produção, maior profissionalização da cooperativa e consequente centralização das 

atividades administrativas, como venda e logística. 

 
“A cooperativa nasceu para atender o PNAE. No início, as vendas eram 
realizadas de forma individual por cada agricultor, que entregava a sua 
produção nas escolas. Depois, a cooperativa centralizou as atividades de 
distribuição e venda, pois o agricultor precisa se concentrar em fazer bem 
uma coisa, produzir, e toda a parte da logística exigida para o PNAE tem 
que ficar por conta da cooperativa” (ORGANIZAÇÃO 2). 
 

Todavia, algumas cooperativas ainda continuam escoando a maior parte da 

sua produção para os mercados convencionais. Seja pelo maior domínio desse 

mercado, devido a maior notoriedade da cooperativa diante dele, ou seja, como 

medida estratégica, tendo em vista, a instabilidade do mercado do PNAE, e a 

incerteza na barganha nos processos licitatórios e/ou chamamentos públicos. 

 
“As massas e panificação passaram a serem comercializadas para 
mercados locais. Alguns produtos continuaram a ser comercializados para o 
PAA. E ainda, a maior atividade da cooperativa em termos de lucratividade 
foram os panificados” (ORGANIZAÇÃO 1). 
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“A principal forma de escoamento da produção continua sendo os mercados 
convencionais, devido à instabilidade do mercado do PNAE” 
(ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“Atualmente a cooperativa vende 90% de seus produtos para o mercado 
convencional e 10% para o PNAE” (ORGANIZAÇÃO 5). 
 

Quanto à exposição dos produtos em feiras livres, nota-se que algumas 

cooperativas permaneceram com a conduta de não envolvimento direto nas vendas. 

No entanto, incentivavam os sócios a participarem desse comércio de forma 

individual, auxiliando-os na produção dos itens e no escoamento dos mesmos. 

 
“A cooperativa continua não se envolvendo diretamente em feiras locais, 
mas incentiva a participação de pequenos grupos de 
produtores/associados. A cooperativa auxilia na logística dos produtos e até 
mesmo na produção” (ORGANIZAÇÃO 4). 
 

Já, outra cooperativa implementou ainda mais a participação em feiras livres, 

como forma de comercialização: 

 
“A cooperativa faz a exposição de seus produtos em feiras estaduais e 
nacionais, não se restringindo apenas aos municípios próximos” 
(ORGANIZAÇÃO 6). 
 
 

Para Kyota (1999), a utilização de feiras livres torna-se atrativa pela 

simplicidade na negociação, e pela falta de regularização e periodicidade dos 

produtos a serem vendidos. Até mesmo, o pagamento dos produtos é passível de 

maiores prazos. 

No entanto, mesmo após o fornecimento ao PNAE, uma cooperativa ainda 

relatou dificuldades em ter êxito na exposição de produtos em feiras livres, mas tem 

agido de forma planejada visando mitigar esses riscos. Essa mesma organização 

informou que faz uso de atravessadores (intermediários) para escoar a produção, e 

demonstra ter planos futuros para barganhar novos nichos de mercado. 

 
“Apenas um associado consegue expor os produtos em feiras livres, dessa 
forma, a cooperativa está implementando uma feira própria. Fazemos o uso 
de atravessadores, e comercializamos os produtos para fora do estado, 
para regiões metropolitanas do Paraná. Pretendemos escoar a produção 
através de vendas diretas ao CEASA de Curitiba/PR, Florianópolis/SC, 
Joinville/SC” (ORGANIZAÇÃO 7). 
 

Neste sentido, os discursos surpreenderam no que se refere à utilização das 

feiras livres, que apesar de ser uma modalidade de venda direta e demarcada pela 
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informalidade nos negócios, não configura-se como um meio facilitado; já que, 

apresentam-se dificuldades na legalização do uso desse canal e maior concorrência 

de outros produtores. 

Já em outro viés, uma cooperativa não demonstrou interesse em feiras livres, 

mas possui pretensão em adentrar mais no mercado do PNAE, inclusive para 

participar de vendas para municípios pertencentes a outras regiões. 

 
“Quanto ao fornecimento ao PNAE, a cooperativa pretende expandir o 
fornecimento, principalmente, para fora do município de Caçador, já que 
neste município afirmam não ter tido boas vendas, e que pretendem atingir 
mercados do PNAE na merenda estadual ou em outros municípios vizinhos 
que ainda consideram que têm brechas de fornecimento” (ORGANIZAÇÃO 
7). 
 

Apesar da variedade de discursos, observa-se que as cooperativas 

desenvolveram mercados alternativos e diversificados pós PNAE, sem 

predominância de um único canal e em concomitância com o programa. E ainda, 

pretendem mesmo que minimamente, permanecerem com as vendas ao PNAE, 

pois, visualizam oportunidades de fornecimento até mesmo fora do âmbito local. 

 

4.3.4 Prazos e preços de fornecimento ao PNAE 

 

Constata-se na fala dos entrevistados que os preços do PNAE são mais 

vantajosos quando comparados aos preços ofertados em outros canais de vendas, 

no entanto, a burocracia presente nos trâmites de pagamento configura-se como um 

ponto dificultoso que precisa ser considerado no momento da participação dos 

processos de compra do programa. 

 
“Os preços são satisfatórios, alguns chegam a ultrapassar 100% os valores 
de mercado” (ORGANIZAÇÃO 4). 

 
“Os preços do PNAE são mais vantajosos que o dos outros canais, mas 
considera um ponto fraco a questão da burocracia envolvida nos processos, 
e que acaba acarretando problemas quanto aos prazos de pagamento, os 
quais, tem se estendido ano a ano. Às vezes o documento (NF) sai da 
cooperativa, é extraviado pela GERED, depende de muitas assinaturas e o 
pagamento acaba acontecendo em meados de 90 dias" (ORGANIZAÇÃO 
2). 
 
“Quanto aos prazos de pagamentos, quando os produtos são fornecidos 
para as prefeituras, tem apresentado problemas de atraso, já quando o 
fornecimento se dá para outros entes, não tem se registrado esses 
problemas” (ORGANIZAÇÃO 3). 
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“Já ficamos de agosto a março sem receber o valor referente ao 
fornecimento. Os preços chegam a ser satisfatórios, no entanto, pela 
demora no recebimento, é como realizar vendas em modo poupança" 
(ORGANIZAÇÃO 7). 

 

Conquanto, uma cooperativa já vivencia outros cenários, e afirma que os 

preços já foram melhores, e que atualmente os valores oferecidos são menores do 

que costumavam ser antigamente. Essa mesma cooperativa defronta-se com 

percalços em permanecer somente com o fornecimento local, e ainda, enfrenta 

problemas quanto a expandir o fornecimento para outros municípios. 

 
“Os preços já foram melhores, e a cooperativa também sente dificuldades 
para vender os seus produtos. Devido ao fato, de atualmente grande parte 
dos municípios da região possuírem sua própria cooperativa instalada nos 
seus municípios, inclusive com parte dos cooperados provenientes de 
assentamentos da reforma agrária, e também algumas cooperativas 
fornecem produtos orgânicos. E a venda somente para o município de 
Arroio Trinta, também não é muito vantajosa, já que o município é pequeno, 
com um número não muito significativo de alunos e por conseguinte, tem-se 
um consumo pequeno na merenda” (ORGANIZAÇÃO 1). 

 

Há ainda uma cooperativa que disse ter sido afetada com os cortes 

orçamentários do governo, e sente-se prejudicada pelas compras do programa não 

terem sido mais vultosas a ponto de beneficiarem suplementarmente a agricultura 

familiar. Essa mesma cooperativa sugere uma forma diferente de compra dos itens 

da AF nas Chamadas Públicas, onde fosse possível a contratação de cooperativas 

para fornecimento de uma região geográfica maior, e não apenas, localmente como 

a lei preconiza. 

 
 “A cooperativa sofreu com o corte nos quantitativos a serem adquiridos no 
último ano pelo governo federal, devido ao corte de orçamento. Algumas 
prefeituras fazem questão de comprar 100% dos quantitativos da agricultura 
familiar como a prefeitura de Joinville/SC, que no último ano adquiriu 
aproximadamente 25 toneladas de tilápia para a merenda, o que torna 
vantajoso para as cooperativas participantes do certame. Com referência 
aos preços, seria mais viável para as cooperativas se as mesmas 
pudessem barganhar a compra por região, o que facilitaria a entrega e 
diluiria os custos da logística” (ORGANIZAÇÃO 4). 

 

Para Triches e Baccarin (2016, p. 91) “a visão do Estado sobre aquisições 

públicas passou para o patamar de avaliar não somente o menor preço e a 

concorrência, mas também de considerar outros valores, como o social, o ambiental 

e a saúde”. 

Nas Chamadas Públicas do PNAE, as aquisições não são realizadas com 
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base no menor preço, como nas licitações. Para a realização das compras, 

considera-se a média de mercado, que deve ser auferida a partir de pelo menos três 

pesquisas de preço nos mercados local ou regional. Dessa forma, não ganha a que 

apresenta o preço mais baixo, mas quem cumpre os critérios de prioridade para 

fornecimento. 

Portanto, apesar dos percalços relatados pelas organizações da AF, 

principalmente referente aos prazos de pagamento, um dos maiores diferenciais do 

fornecimento ao PNAE, continua sendo o preço pago pelos produtos. Outro fator 

relevante é a menor possibilidade de oscilação dos referidos preços que estão 

acordados em contratos administrativos, se comparado, com os valores oferecidos 

na produção de commodities destinada ao mercado convencional. 

 

4.3.5 Alterações na produção pós-fornecimento ao PNAE 

 

Percebe-se nos discursos, que com o fornecimento ao PNAE, aumentou-se o 

vulto de vendas. À vista disso, algumas mudanças foram acarretadas na produção, 

tanto na quantidade produzida, quanto nas formas de produção ou cultivo. 

 
“Aumentou significativamente, principalmente com relação aos panificados, 
onde algumas cooperadas vizinhas se uniam e formavam grupos de 
produção. Teve épocas, que entregavam 500 pães de 700 gramas por 
semana para o município de Fraiburgo/SC e 300/400 bolos de 1 kg por 
semana, de massa simples, sem cobertura” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“A produção tem aumentado ano a ano. A cooperativa iniciou atendendo o 
município de Videira/SC, passou a abranger outros municípios vizinhos, e 
agora já atende municípios do litoral catarinense, e região metropolitana de 
Curitiba/PR (ORGANIZAÇÃO 2)”. 
 

Já outras cooperativas, por não focarem tanto o seu negócio no fornecimento 

ao PNAE e fornecerem para outros mercados na mesma proporção, ou até mesmo 

por terem tentado adentrar esse nicho e não obtiverem êxito, afirmaram que não 

perceberam mudanças na produção resultantes do programa. 

Ademais, registrou-se uma cooperativa que afirmou não conseguir mensurar 

com exatidão se houve o aumento da produção decorrente do programa. Porém, 

reconhece que o PNAE pode impulsionar as mudanças na produção. 

 
“Não conseguimos mensurar esse aumento, mas trata-se de uma produção 
diferenciada quando é para o PNAE, é uma produção casada, onde tem-se 
que organizar o mercado a partir do momento que a produção está no 
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campo. O mercado do PNAE é um facilitador para aumentar a linha de 
produção" (ORGANIZAÇÃO 6). 
 

A produção dos itens da AF é incentivada pela previsibilidade de venda ao 

PNAE. Deste modo, o programa mostra-se como um impulsionador da cadeia 

produtiva, já que a comercialização regular de maiores volumes através de circuitos 

curtos, valoriza ainda mais a produção local e aumenta o faturamento das 

cooperativas. 

  

4.3.6 Mudanças nos produtos pós-fornecimento ao PNAE 

 

A pesquisa evidenciou que aconteceram mudanças significativas nos 

produtos comercializados pelas cooperativas, e, o PNAE contribuiu 

consideravelmente neste aspecto.  

 
“A maioria dos produtos começaram a ser produzidos para atendimento ao 
PNAE. A cooperativa já sentiu falta da viabilização de uma agroindústria, a 
qual poderia maximizar a sua produção e vendas, no entanto, não obteve 
apoio suficiente dos entes municipais para sua efetivação” (ORGANIZAÇÃO 
1). 

 
“Com a entrada de novos cooperados, novos produtos foram agregados 
também. No ano passado a cooperativa entrou no mercado de panificados, 
apesar de não ser o foco da cooperativa, alguns agricultores demonstraram 
esse interesse, e iniciou-se essa produção” (ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“Atualmente a cooperativa vende feijão preto, feijão carioca, suco de uva, 
suco de maçã, leite, carnes bovina e suína, farinha de milho e aprox. 30 
hortifrutis. O PNAE expandiu o mix de produtos da cooperativa 
(ORGANIZAÇÃO 6)”. 

 

Sobre as cooperativas terem desenvolvido novos produtos, apenas visando o 

atendimento ao PNAE, duas das entrevistadas informaram a ocorrência dessa 

alteração no seu mix de produtos. 

 
“Muitas receitas novas foram implementadas somente para atender ao 
programa, e visando utilizar a maior quantidade possível de ingredientes da 
agricultura familiar. Como exemplo, passou-se a produzir pão de beterraba, 
bolo de laranja, pão de cenoura, torta de legumes, etc.” (ORGANIZAÇÃO 
1). 
  
“Os sucos, a farinha de milho e as carnes passaram a ser comercializadas 
somente para atender o PNAE” (ORGANIZAÇÃO 6). 

 

No entanto, algumas cooperativas não alteraram o seu mix de produtos, seja 

pela forte vinculação à atividade econômica principal da cooperativa, ou pelo não 
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aumento das vendas para fornecimento ao PNAE. 

 
“Não houve mudanças nos produtos, sendo que a cooperativa continuou a 
produzir somente sucos” (ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“Não houve mudanças. A produção dos assentados é grande e é absorvida 
apenas 10% para o PNAE (ORGANIZAÇÃO 7)”. 
 
 

Oliveira Filho et al. (2014) apresentaram um estudo que embora não tenha se 

restringido ao segmento da agricultura familiar, abrangeu principalmente agricultores 

de pequeno porte. Segundo essa pesquisa, os fatores que apresentaram influência 

sobre a diversidade produtiva foram porte do produtor; experiência; participação da 

receita advinda de contratos; participação da receita advinda de atravessadores; 

desenvolvimento de culturas específicas; participação em associação; acesso à 

assistência técnica; certificação; adoção de procedimentos pós-colheita; e acesso à 

internet. 

Perondi (2007) fez um estudo da diversificação dos meios de vida de 

agricultores familiares em um município do Paraná e encontrou maior renda entre os 

que apresentaram maior diversidade. Considerando-se os tipos de diversificação, os 

maiores valores de renda foram observados para as famílias que agregavam valor 

aos produtos e/ou eram pluriativas, em contraste com as que trabalhavam apenas 

com commodities agrícolas e/ou eram beneficiadas pela assistência social.  

Desta forma, o PNAE confirma a sua colaboração para a diversidade da 

produção das cooperativas da AF, e que o desenvolvimento da indústria de 

processados também tem evoluído consideravelmente neste segmento na 

microrregião analisada. O melhor aproveitamento de itens in natura da AF tem 

contribuído para o desenvolvimento de novos produtos, e agregação de maior valor 

aos mesmos. Assim, oportuniza-se mais geração de renda aos pequenos 

produtores, possibilitando um meio de vida rural mais sustentável. 

 
 

4.3.7 Mudanças gerais consideradas mais relevantes no pós-fornecimento ao 

PNAE 

 
As cooperativas elencaram as mudanças gerais mais significativas que 

aconteceram após o início do fornecimento ao PNAE, tais mudanças estavam 

relacionadas aos insumos, infraestrutura, formas de distribuição, etc.  
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Na maior parte dos casos, os entrevistados relataram que ocorreram 

alterações coligadas e simultâneas em decorrência do PNAE. Essas mudanças 

estavam relacionadas às formas de distribuição dos produtos, aumento da 

infraestrutura, aumento no número de cooperados e domínio maior de mercado pela 

cooperativa. 

 
“Ocorreu a alteração do ponto de venda, que antes era o mercado municipal 
para efetivamente a participação nas Chamadas Públicas; a sede da 
cooperativa que antes era na casa da sócia-fundadora, e passou ter local 
próprio” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“A cooperativa já teve diversas sedes, devido ao seu crescimento e a 
necessidade de alinhamento de novas linhas de produção, de acordo com 
as necessidades dos produtores, como a produção de doces, panificados, 
triagem de frutas, etc. Desde 2017, a COPAVIDI está com um programa de 
descentralização de suas atividades, pois considera que o "mercado do 
PNAE é ótimo, porém, pode ter instabilidades como o momento atual vivido 
da COVID-19. A cooperativa tem trabalhado com cozinhas industriais, 
planta de minimamente processados, onde o agricultores traz o 
hortifrutigranjeiro, e a cooperativa realiza o processamento mínimo e 
realizam a entrega para cozinhas industriais, restaurantes, etc. E neste 
momento, estão lançando a linha mercado, de produtos a varejo, pré-
cozidos, embalados à vácuo. A cooperativa considera que está a caminho 
de tornar-se uma unidade agroindustrial, está sendo construída uma sede 
nova para expandir o mercado para hiper congelados. Este fato, também 
tende a mudar a cooperativa na sua composição, de apenas agricultores 
familiares para ser uma unidade industrial. (ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“Não tiveram mudança de local da sede, mas informam que tiveram 
mudanças necessárias para readequação da logística devido ao aumento 
das vendas e a necessidade de as entregas acontecerem de forma 
pontual”. (ORGANIZAÇÃO 6). 
  
“O que se pode constatar é que a cooperativa adentrou mais mercados 
através do PNAE, comercializando para outros municípios e estados, 
portanto ocorreram mudanças ref. as vendas, embalagem e logística” 
(ORGANIZAÇÃO 7). 

 

Os discursos demonstraram a dinâmica de comercialização criada pelo 

PNAE, a potencialidade das cooperativas da AF e a procura delas por novas 

estratégias de reprodução socioeconômica. 

 

  4.4 ASPECTOS QUE FACILITAM O ACESSO E A MANUTENÇÃO NO MERCADO 

DO PNAE  

 

Várias organizações sociais e públicas, dentre outras, estão envolvidas no 

processo de aquisição de alimentos do PNAE. Dessa forma, é essencial entender de 



93 
 

que forma essas relações se dão na cadeia produtiva e suas influências na 

facilitação do acesso e permanência das cooperativas da AF neste mercado 

institucional. 

 

4.4.1 Interação com os órgãos públicos compradores 

 

Detectou-se o envolvimento de diversos atores/organizações na facilitação de 

acesso ao mercado do PNAE pelas cooperativas pesquisadas, e com referência 

especificamente aos órgãos públicos compradores como prefeituras e secretarias 

estaduais, esses já tem realizado alinhamentos junto às cooperativas quanto ao 

fornecimento de itens para a merenda escolar. Dessa forma, denota-se a 

preocupação desses órgãos com a melhoria do hábito alimentar dos alunos. 

Essas interações quando ocorrem, tem se dado através de reuniões pré-

chamamento público ou pré-licitação, onde se expõem as carências e verifica-se a 

possibilidade da cooperativa de desenvolver o produto e/ou suprir a demanda. 

 
“O contato também é realizado através das nutricionistas dos municípios 
vizinhos, tendo-se uma relação muito boa, com pedido de sugestões de 
alimentos saudáveis para inclusão nos cardápios” (ORGANIZAÇÃO 1). 

 
“Sim, há conversas entre a cooperativa e os órgãos compradores na hora 
da orçamentação antes do lançamento da Chamada Pública” 
(ORGANIZAÇÃO 3). 
 
Sim, há o contato principalmente com as prefeituras, a cerca de conhecer 
os produtos da cooperativa a fim de organização de cardápios” 
(ORGANIZAÇÃO 6). 

 

Apesar das interações com os órgãos públicos compradores serem 

registradas por algumas cooperativas como algo frequente e comum, três 

cooperativas informaram que não perceberam essas interações, e inclusive se 

sentem prejudicadas pela falta delas. 

“A cooperativa não tem recebido contato dos órgãos governamentais a fim 
de fazer esse alinhamento, e ainda a própria prefeitura de Caçador/SC às 
vezes coloca em Chamadas Públicas alimentos que não são daquela 
época, dificultando o fornecimento pelas cooperativas locais, como por 
exemplo, o tomate” (ORGANIZAÇÃO 7). 
 

Maluf (2004) fala sobre os mercados de proximidade, os quais, oferecem 

vantagens não somente de redução dos custos de transporte, mas também de 
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qualidade, confiabilidade e maior identificação com hábitos de consumo localmente 

diferenciados. 

Neste sentido, de aproximar as relações de produção e consumo, é que as 

interações entre os órgãos compradores e as cooperativas precisam acontecer de 

forma efetiva. Visto que a articulação e um relacionamento adequado entre os atores 

do processo de execução do PNAE, podem trazer benefícios e ganhos para todos 

os sujeitos envolvidos, principalmente, a melhoria dos hábitos alimentares dos 

estudantes sob uma perspectiva sustentável e o fortalecimento da agricultura 

familiar local.  

 

4.4.2 Acompanhamento das cooperativas para adequação dos produtos aos 

editais de compras do PNAE 

 

As cooperativas, no geral, esforçam-se para acompanhar a produção dos 

itens, para que os mesmos atendam os quesitos de qualidade e custos, e possam 

ser disponibilizados nos processos de compras a preços razoáveis e exequíveis. 

O acompanhamento comumente realizado pelas cooperativas dá-se através 

do aplicativo Whats App, sendo esta forma de comunicação unânime entre as 

organizações, devido à praticidade e a possibilidade rápida de disseminação das 

informações aos sócios.  

Já, o contato formal ainda utilizado por elas, porém com menos frequência, 

são as reuniões ou assembleias, as quais acontecem com uma periodicidade 

mensal ou semestral, respectivamente. 

Apesar da assistência que as cooperativas proporcionam aos cooperados, 

elas entendem que também devam respeitar a forma de produção/cultivo utilizada, 

que geralmente é realizada há muitos anos por aquela família. E assim, muitas 

vezes, elas restringem-se apenas a fazer recomendações quanto ao uso não 

abusivo de produtos químicos e incentivar a produção orgânica dentro das 

possibilidades de cada propriedade. 

 
“O contato é feito de forma individualizada com cada agricultor, e a 
utilização do Whats App é um canal” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“O contato com os cooperados se dá geralmente via Whats App, e como as 
propriedades estão localizadas na mesma região e estão próximas, com a 
finalidade de alinhar os quesitos de qualidade da matéria-prima” 
(ORGANIZAÇÃO 3). 
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“O contato com os cooperados se dá geralmente via Whats App, via 
assembleias, reuniões e visitas quando necessário” (ORGANIZAÇÃO 4). 
“Através de reuniões, como as pré-assembleias que acontecem duas vezes 
ao ano, e os diretores costumam realizar visitas às propriedades visando 
verificar o que tinha sido acordado nas pré-assembleias” (ORGANIZAÇÃO 
6). 
 
 

Outra informação repassada refere-se ao fato de as cooperativas recorrerem 

à industrialização dos itens in natura produzidos, e contam com sócios de outras 

regiões do estado, a fim de pleitear a disputa desses produtos nos processos de 

compra. 

 
Alguns produtos como o leite, carne, o mel, o suco de uva e de laranja são 
produzidos pelos agricultores e são industrializados por terceiros (indústria e 
outras cooperativas) e retornam para a cooperativa para a mesma realizar a 
venda dos produtos, quando os mesmos vão para a merenda escolar. E 
para suprir algumas demandas como a banana, a cooperativa possui 
cooperados de outras regiões de SC que conseguem fornecer o produto 
para a merenda” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 

 
Sobre o fornecimento ao PNAE, Wilkinson (2008) diz que mesmo se tratando 

de um mercado diferenciado (mercado governamental), os padrões estabelecidos 

para os produtos são como nos mercados de commodities, o que significa formatos 

negociados e definidos para substituir a diversificação do produto e da produção. E 

ainda acrescenta, que padrões que interessam aos grupos dominantes são 

institucionalizados como referência. 

Dessa maneira, as cooperativas entrevistadas demonstraram preocupação 

com a adequação dos produtos aos processos de compras do PNAE, visando a 

permanência nos mercados e a obtenção de maior rentabilidade com a barganha de 

certos produtos. No entanto, esta é uma tarefa complexa, devido ao rigor cada vez 

maior nos padrões exigidos dos produtos, pela diversificação da produção presente 

na agricultura familiar e pela dificuldade de interferir em práticas de cultivo já 

consolidadas por gerações. 

 

4.4.3 Atuação das cooperativas frente às dificuldades do fornecimento ao 

PNAE 

 
As cooperativas informaram que na maioria dos casos contam com alguns 

profissionais terceirizados para auxiliar nas dificuldades de fornecimento ao PNAE, 
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tais como entraves burocráticos e jurídicos, logística e embalagem, prazos e formas 

de pagamento, etc. 

No entanto, também é possível observar que as cooperativas detêm no seu 

quadro de pessoal, profissionais com formação específica a fim de auxiliar nas áreas 

administrativa, jurídica e técnica, e ainda, em alguns casos contratam os 

profissionais necessários por tempo determinado através do pagamento de 

comissões.  

 

“A própria contabilidade (terceirizada) auxilia em alguns aspectos, e foi 
contratada uma funcionária com nível superior (administração) para auxiliar 
nos trâmites administrativos e burocráticos. Utilizamos também a internet 
também para elucidar as dúvidas” (ORGANIZAÇÃO 1). 

 
“Junto aos produtores há um quadro técnico que tenta dar orientações 
visando otimizar a colheita/produção. Atualmente, a cooperativa está 
trabalhando para integralizar os produtores, onde a cooperativa entraria 
com os insumos, mudas, etc. e o produtor entraria com a mão-de-obra. 
Quanto a parte jurídica e contábil, as mesmas são terceirizadas através da 
contratação de escritórios especializados” (ORGANIZAÇÃO 2). 

 
“A contabilidade contratada tem dado os auxílios necessários nos 
procedimentos burocráticos e de emissão de documentos fiscais. Também 
a cooperativa conta com o auxílio de agrônomos, engenheiros de alimentos 
e técnicos contratados através de comissão para prestar os serviços 
quando necessário, ou seja, recebem uma porcentagem em cima da 
produção acompanhada” (ORGANIZAÇÃO 7). 
 
 

Para Costa et al. (2015) o PNAE se apresenta como uma oportunidade de 

comercialização, entretanto, são diversos os desafios no dia a dia dos agricultores 

familiares e suas organizações na busca por acesso a este mercado. Acrescenta, 

que apesar de o volume de recursos destinados aos grandes centros para aquisição 

de alimentos para alimentação escolar ser significativo, a logística de distribuição 

dos alimentos nas escolas é complexa e os padrões exigidos dos produtos 

impossibilitam ou dificultam o acesso pelos empreendimentos de agricultura familiar. 

Deste modo, a atuação das cooperativas nos enfrentamentos das dificuldades 

de fornecimento ao PNAE, através do acompanhamento realizado pelo seu corpo 

técnico, é de extrema importância para que os cooperados possam se capacitar nas 

áreas de produção e gestão da sua propriedade. Por conseguinte, aprimorando-se 

os produtos e otimizando-se os custos do processo, assim, favorecendo os 

produtores da AF e lhes dando condições favoráveis de continuar participando 

desse mercado institucional, e inclusive de construir novos mercados. 

 



97 
 

4.4.4 Assistência técnica constatada pelas cooperativas 
 

As organizações de agricultura familiar mencionaram que são auxiliadas por 

alguns órgãos/entidades, os quais proporcionam uma espécie de assistência 

técnica, algumas vezes de forma indireta e não proposital, visando o acesso e 

permanência da cooperativa no mercado do PNAE. 

As assistências citadas envolvem algumas instituições como a EPAGRI, 

Cáritas brasileira, CCA/SC, UNICAFES (União Nacional das Cooperativas da 

Agricultura Familiar e Economia Solidária) e secretarias municipais. A EPAGRI foi 

mencionada com prioridade entres as cooperativas, mostrando a forte atuação 

desse órgão no estado, e comprovando o subsídio e apoio dado às cooperativas. 

 Assim, segue abaixo os discursos que evidenciam a percepção dessas 

assistências técnicas: 

 
“Tivemos auxílio da EPAGRI, Cáritas e UNICAFES. A EPAGRI através do 
"Projeto Mais Gestão", e da Cáritas Brasileira através do programa "Redes" 
com recursos do governo federal. A EPAGRI e a secretaria de agricultura do 
município de Arroio Trinta também têm ajudado na inserção da cooperativa 
nos mercados convencionais, através do apoio na realização de feiras 
locais para vendas de produtos provenientes da agricultura familiar, aos 
sábados de manhã” (ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“A EPAGRI tem dado assistência com relação às variedades de uvas 
(ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“A assistência tem se dado através da Prefeitura de Caçador (SIM), 
EPAGRI e CIDASC” (ORGANIZAÇÃO 5). 

 

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os órgãos e 

entidades de assistência técnica tem reforçado a sua importância perante as 

cooperativas da AF. Já, que os mesmos têm implementado estratégias de atuação, 

visando auxiliar às cooperativas na articulação de atividades econômicas de 

enfrentamento ao presente cenário, promovendo assim a permanência das mesmas 

nos mercados, inclusive do PNAE.  

Assim, em meio à pandemia, os órgãos/entidades de assistência técnica, vêm 

para acompanhar a produção e as vendas das cooperativas, buscando auxiliá-las na 

adaptação frente a novos cenários e a encontrar alternativas de mercados. Como, 

por exemplo, a venda e distribuição de kits de alimentos para o PNAE, os quais 

serão consumidos pelos estudantes e suas famílias. 

 
“A UNICAFES tem dado um apoio emergencial para que a cooperativa 
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consiga implementar kits de alimentos para atendimento neste momento de 
baixo fornecimento devido a pandemia atual” (ORGANIZAÇÃO 1). 

 

No entanto, devido a pandemia, as cooperativas relataram a suspensão de 

projetos, os quais estavam em andamento e a diminuição dos acompanhamentos 

anteriormente realizados por esses órgãos de apoio, fato este, que poderá impactar 

negativamente nas atividades das cooperativas. 

  
“Somos a única cooperativa no estado de SC acompanhado pela Cáritas, e 
havia um trabalho bem consistente neste sentido, o qual foi suspenso 
devido à pandemia do COVID-19. (ORGANIZAÇÃO 1).  

 

Em condições normais de mercado e sem levar em consideração a situação 

atual da pandemia, algumas organizações da AF relataram estarem vivenciando um 

momento de ausência de assistência técnica provenientes de outros órgãos 

públicos. Sendo que no momento contam apenas com a ajuda de entidades, tais 

como a CCA/SC (Central de Cooperativas da Reforma Agrária de SC): 

 
“A EPAGRI já auxiliou, inclusive foi um dos órgãos que deu suporte nos 
anos de início das atividades da cooperativa. No entanto, nos dois últimos 
anos, a COPAVIDI não recebeu assistência nem da EPAGRI e nem de 
outros órgãos como EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), dessa forma registrou-se uma carência no atendimento dos 
produtores. A cooperativa iria participar pela segunda vez do programa Mais 
Gestão do governo federal, porém o mesmo foi suspenso” (ORGANIZAÇÃO 
2). 
  
“Atualmente não recebem assistência de órgãos governamentais; apenas 
contam com a ajuda da CCA/SC, através do programa "Mais Gestão"; onde 
é disponibilizado um contador, um veterinário, agrônomo, técnicos e um 
engenheiro ambiental que atendem via agendamento prévio” 
(ORGANIZAÇÃO 4). 
 
“No momento, não contam com nenhuma ajuda governamental neste 
sentido. No entanto, a cooperativa é filiada a CCA/SC, e dessa forma, 
recebem uma assessoria de gestão dessa instituição” (ORGANIZAÇÃO 6). 

 

Com relação aos relatos de algumas cooperativas na ausência de percepção 

de assistência técnica proveniente de órgãos públicos, demonstra-se que esse apoio 

governamental é proporcionado com maior regularidade para cooperativas que 

ingressaram no mercado há pouco tempo, com vistas, a dar o suporte necessário 

para as áreas técnica e de gestão dessas organizações. 

Sendo assim, percebe-se como estratégia de atuação do principal órgão 

citado, a EPAGRI, de conceder assistência técnica de forma contínua em sua 

grande maioria para as cooperativas que estão nos primeiros anos de existência. 
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Logo após, ultrapassado esse período, e ocorrendo o fortalecimento da organização 

no mercado, reduz-se esse acompanhamento. 

 

4.5 ASPECTOS QUE FORTALECEM AS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES 

FAMILIARES  

 

Alguns aspectos podem contribuir para o fortalecimento das organizações de 

agricultores familiares e do cooperativismo em si, tais como, maior facilidade de 

acesso a programas específicos oriundos de políticas públicas para a concessão de 

crédito, maior envolvimento dos familiares nas atividades produtivas, maior 

empregabilidade no campo, etc.  

Desta forma, a seguir será verificado se o PNAE teve participação nessas 

contribuições, e ainda, se o programa pode subsidiar o desenvolvimento local. 

 
4.5.1 Acesso a programas diversos decorrente do fornecimento ao PNAE 

 
Verificou-se junto às organizações da AF, que as mesmas perceberam 

alguma melhoria no acesso a outros programas, como o PRONAF, etc., em 

decorrência do fornecimento ao PNAE e vinculação junto à cooperativa na situação 

de sócio.  

 
“A cooperativa já foi beneficiada com um projeto do ministério do 
desenvolvimento agrário na época, através do qual, obteve um contrato de 
comodato de uma camionete que auxilia ainda hoje no transporte/logística 
da produção” (ORGANIZAÇÃO 1). 

 
 

Com referência a facilitação no acesso ao crédito de bens e serviços, as 

cooperativas informaram que os financiamentos geralmente são angariados 

diretamente pelos cooperados, e visam, na maioria das vezes, a obtenção de 

recursos para a melhoria das unidades de produção através da compra de 

equipamentos e automóveis para auxiliarem no transporte da produção até às 

escolas. 

 
“Sim, o acesso foi facilitado. Alguns produtores conseguiram adquirir estufas 
para verduras e cisternas. No geral os financiamentos obtidos auxiliaram na 
melhoria da própria infraestrutura das propriedades dos cooperados” 
(ORGANIZAÇÃO 1). 

Um dos fatores perceptíveis, é que o agricultor estando com sua situação 
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formalizada junto a cooperativa, consegue escoar a sua produção mediante 

documento fiscal de venda, e obtém com maior facilidade a comprovação da sua 

renda.  

 
"O acesso a linhas de crédito, ao PRONAF e os outros programas com 
certeza é facilitada pelo agricultor que tem vínculo com a cooperativa. O 
agricultor consegue maior acompanhamento da produção e legalização da 
mesma” (ORGANIZAÇÃO 7). 
 
“Sim, a cooperativa percebeu que os cooperados tiveram mais acesso as 
linhas de crédito em bancos e no comércio local em geral, como lojas 
agropecuárias por exemplo. O produtor tem garantia na venda dos 
produtos, então ele consegue uma melhor organização e comprovação da 
sua renda, e consegue barganhar alguma linha de crédito se necessário” 
(ORGANIZAÇÃO 4). 
 

Entretanto, algumas organizações relataram não terem percebido melhorias 

no acesso ao crédito pelos cooperados, tendo em vista, que os financiamentos 

quando concedidos, se dão diretamente aos cooperados, sem intervenção da 

cooperativa. 

 
“A cooperativa diz não ter essa informação, já que esses acessos se dão de 
forma individualizada, sem controle da cooperativa” (ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“O cooperado consegue ter uma renda diferenciada devido ao PNAE, mas 
não conseguimos informar se houve realmente facilidade no acesso a linhas 
de crédito" (ORGANIZAÇÃO 6). 

 

Assim, na grande maioria dos discursos coletados percebeu-se que havendo 

êxito na tipificação dos produtores como agricultores familiares e cooperados junto a 

uma organização formal, os mesmos tiveram mais facilidade para acessar o 

PRONAF, por exemplo. Sendo este um grande avanço, já que, esta é uma das 

principais políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural do país.  

Sobre os recursos obtidos através do PRONAF, alguns autores pesquisaram 

sobre o assunto, tais como, Gazolla e Schneider (2005), Toledo e Schneider (2008), 

os quais informaram que os recursos obtidos pelos agricultores familiares através 

desta linha de crédito destinaram-se, sobretudo, à plantação de milho e soja, compra 

de vacas leiteiras e de tratores. 

Ainda sobre esse assunto, Vargas e Bohner (2018) afirmam que o PRONAF 

tem contribuído para investimentos na produção agrícola e na melhoria da 

infraestrutura de muitas propriedades rurais, colaborando para manter os 

agricultores familiares no campo e de forma produtiva, cultivando e comercializando 
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alimentos. 

Assim, visando o fornecimento ao PNAE, muitos agricultores regularizaram a 

sua situação como cooperados formais, e desta forma, tiveram maior facilidade na 

legalização das vendas, comprovação de renda e consequentemente tiveram 

acesso a linhas de crédito especiais e adequadas a este segmento, com juros mais 

baixos e prazos de pagamento diferenciados.  

À vista disso, torna-se possível afirmar que o PNAE demonstra ser uma política 

pública que dá acesso a outras políticas, também criadas para fomentar o 

desenvolvimento rural, com ênfase para um maior assistencialismo dos pequenos 

agricultores, orientando-os para um maior desenvolvimento social e econômico. 

  

4.5.2 Envolvimento dos membros da família na produção destinada ao PNAE 

 

O envolvimento dos membros da família na produção do PNAE é relativo, já 

que alguns filhos preferem empregos assalariados devido à instabilidade dos ganhos 

do programa, já outros, contribuem no processo produtivo. Essa contribuição pode 

dar-se de maneira não formalizada, já que algumas cooperativas têm restrições de 

agregar um número maior de sócios, ou pelo motivo da DAP estar registrada no 

nome do patriarca da família. 

Abaixo, seguem alguns relatos que reforçam o envolvimento dos membros da 

família no processo produtivo, sendo que em alguns casos, consideram-se os 

recursos provenientes do programa como a renda principal mantenedora da família. 

Ademais, demonstra-se que o PNAE incentiva a permanência no campo e contribui 

na questão da sucessão familiar na agricultura. 

 
 “Há um envolvimento muito forte dos cônjuges, principalmente na produção 
dos panificados. Muitos maridos que viam a atividade como renda 
complementar, começaram a ver a mesma como atividade principal" 
(ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“Quanto à sucessão familiar, há vários produtores incentivando os seus 
filhos a continuarem com a produção. Há tempos o pai dizia para o filho: - 
estude para não sofrer o que eu sofri e hoje há uma mudança de 
mentalidade, no sentido de vamos profissionalizar e continuar produzindo” 
(ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“Sim, a cooperativa vê a existência do envolvimento dos membros familiares 
no processo produtivo, principalmente dos jovens que quando não estão na 
escola, auxiliam os pais na lavoura” (ORGANIZAÇÃO 4). 
 
“Como há alteração na renda, às vezes até de forma mensal, é uma 
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situação que pode forçar o filho a permanecer no campo para ajudar o pai, 
mas tudo é muito relativo, por que às vezes a renda também pode se dar de 
forma não contínua, e ser diferenciada dependendo a época do ano. 
Contudo, percebe-se que as famílias envolvidas nos processos produtivos 
do PNAE, em sua grande maioria possuem um filho que contribuem no 
processo” (ORGANIZAÇÃO 6). 
 

José Neto (2018) enfatiza que “os jovens agricultores rurais não vivem mais 

isolados em espaços rurais, e que devido ao processo escolar, há a diluição das 

fronteiras entre cidade e campo, entre urbano e rural”. 

Dessa forma, pode haver uma facilitação no engajamento dos jovens junto às 

atividades rurais, devido aos próprios recursos de tecnologia hoje disponíveis que 

podem ao mesmo tempo aproximá-los da cidade. A propósito, os jovens precisam 

satisfazer as suas necessidades de lazer, de continuação dos estudos e de 

capacitação profissional, para assim ampliar as suas expectativas de permanência e 

sobrevivência no campo. 

Para Silvestro (2010) o êxodo juvenil não é apenas um problema dos 

agricultores, significa desperdiçar irreversivelmente talentos e oportunidades 

capazes de promover o desenvolvimento regional e a cidadania no campo. E ainda 

acrescenta, que a solução deste grave problema, é de responsabilidade de todos os 

atores que acreditam no potencial da agricultura familiar como forma de garantir a 

produção de alimentos e a sustentabilidade dos recursos naturais. 

A seguir, uma cooperativa relatou a situação envolvendo os cooperados com 

idade mais avançada, e mostrou a importância do PNAE para esses produtores, que 

poderiam ser considerados improdutivos para outros mercados. E ainda, salientou 

que o PNAE poderia envolver mais os jovens nas atividades da propriedade 

utilizando o seu conhecimento e formação técnica. Dessa forma, incentivando-os a 

permanecerem no campo e diminuindo assim, as possibilidades de êxodo rural. 

 
“A faixa etária dos cooperados se encontra em sua grande maioria acima 
dos 50 anos, e isso contribui para que a principal renda seja do PNAE, já 
que os filhos neste momento já saíram da propriedade e há mão-de-obra 
insuficiente para a realização de outras atividades.  

 

O aumento das vendas poderia aumentar a produção, e poderia acabar 
retendo alguns membros familiares que já se dedicam a outras atividades, 
mas que voltariam a ser atraídos pela lucratividade da atividade. 
Principalmente, alguns jovens que possuem cursos agrícolas e poderiam 
retornar às propriedades, dando a sua contribuição, aplicando o seu 
conhecimento e gerando até renda para si”. (ORGANIZAÇÃO 1). 
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Assim, o PNAE pode subsidiar às atividades econômicas no campo, gerando 

uma alternativa de renda, e configurando-se como um facilitador para que os jovens 

possam transitar entre cidade e campo, para respectivamente estudar e trabalhar.  

Do mesmo modo, o programa pode contribuir para uma perspectiva de 

reprodução social através da continuidade da profissão dos pais na agricultura, 

possibilitando ainda, a diminuição da vulnerabilidade dos familiares que exercem 

sozinhos as ocupações agrícolas. Ademais, esses jovens podem contribuir com a 

melhoria da gestão e do desempenho da atividade agrícola, devido ao seu maior 

nível de especialização e/ou escolaridade. 

 

4.5.3 Contribuições do PNAE para a agricultura familiar e o fortalecimento do 

cooperativismo 

 
Através dos discursos das cooperativas percebem-se algumas contribuições 

do PNAE para com a agricultura familiar, tais como, a permanência das famílias no 

campo e a manutenção da cadeia produtiva. 

Outro ponto positivo informado é a certeza do mercado do PNAE e sua 

diferenciação de preços. Ainda, os entrevistados citaram o fato de a entrada nos 

mercados convencionais ser arriscada e a permanência neles pode ser suscetível de 

calotes. 

  
“A questão de ser um mercado certo, e pela confiabilidade trazida pelos 
contratos oriundos das Chamadas Públicas em comparação aos mercados 
convencionais, os quais já trouxeram situações de calote” (ORGANIZAÇÃO 
1). 
 
“Há alguns produtores que se mantém ainda na agricultura por causa desse 
dinheiro que vem do PNAE. A questão da sucessão familiar também é uma 
contribuição do programa” (ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“O valor ofertado pelos produtos do PNAE é um ponto positivo” 
(ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“O PNAE aumentou o autossustento das famílias produtoras, já que com o 
aumento da produção, passou-se um percentual maior das vendas para os 
produtores. Os cooperados não possuem dificuldade em produzir um 
produto, mas sim, a dificuldade existe na venda do mesmo, já que o 
mercado convencional é arriscado, sendo difícil adentrar o mesmo. Dessa 
forma, o PNAE vem com essa garantia de venda. Também disse que o 
programa é uma benção para os pequenos agricultores neste cenário 
brasileiro, onde há uma agricultura excludente, a qual favorece os grandes 
produtores. Finaliza dizendo que o programa é uma iniciativa muito positiva, 
no entanto, que ainda carece de grandes melhorias por parte do governo 
visando uma melhor distribuição do fornecimento e a barganha pelos 
agricultores familiares” (ORGANIZAÇÃO 4). 
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“O PNAE representa um mercado certo, e contempla a participação dos 
cooperados nas decisões, na construção dos projetos de venda” 
(ORGANIZAÇÃO 5). 
 
“O PNAE é um mercado bom, mas não seguro por se tratar de uma lei 
governamental que pode ser extinta ou alterada a qualquer momento. Mas, 
com diferenciação de preços, e é uma garantia de qualidade para a 
produção, já que o cooperado sabe que os produtos acabarão na merenda 
escolar e poderão alimentar seus próprios filhos na escola” 
(ORGANIZAÇÃO 6). 
 
“Vemos com positividade os propósitos do PNAE, principalmente, com 
referência ao incremento de renda para o pequeno agricultor. No entanto, 
vejo o mesmo cenário com um certo desânimo, pois sinto falta de leis mais 
efetivas que visem proteger os agricultores familiares frente às grandes 
indústrias nos processos de compra” (ORGANIZAÇÃO 7). 

 
“Considera que a renda proveniente do PNAE é um fomento para a 
economia local. Há famílias que a principal renda é proveniente do PNAE, 
que começaram a se engajar mais devido o volume de produção exigido” 
(ORGANIZAÇÃO 1). 
 
“A renda injetada pelo programa aos produtores é muito importante, e é 
considerada como uma garantia fixa para eles” (ORGANIZAÇÃO 2). 
 
“A cooperativa apesar de não estar totalmente centrada no fornecimento ao 
PNAE, vê o programa sim, como uma opção de mercado e garantia de 
renda aos cooperados” (ORGANIZAÇÃO 3). 
 
“É muito positiva a questão do incremento de renda dos cooperados, 
proporcionado pelas vendas ao PNAE. 80 ou 90% das cooperativas da 
agricultura familiar da região se mantém economicamente ativas devido ao 
mercado institucional do PNAE" (ORGANIZAÇÃO 6). 

 

Sobre a produção alimentar para circuitos regionais e locais, Biota (1999) diz 

que ela privilegia a diversificação produtiva, pois há uma combinação entre consumo 

familiar e suas vendas, evitando perdas e garantindo o consumo familiar e sua 

reprodução. 

Dessa forma, o PNAE é considerado um modelo participativo, onde os 

cooperados podem auxiliar na construção dos projetos de vendas, promovendo um 

melhor aproveitamento da sua produção. Ao mesmo tempo, eles conseguem ter a 

percepção da sua contribuição junto a alimentação escolar da região, inclusive dos 

benefícios na alimentação dos próprios familiares. 

 
4.5.4 Contribuições do PNAE para o desenvolvimento local 

 
Nas falas dos entrevistados, verifica-se que PNAE proporciona incremento de 

renda ao pequeno produtor que, contribui com ganhos na cadeia do comércio local, 

já que o dinheiro ganho fica retido na mesma região. 
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“Há um grande impacto na renda das famílias devido ao PNAE. Os 
pequenos produtores quando incrementam a sua produção, acabam 
comprando os seus insumos na própria região, no comércio local, diferente 
dos grandes produtores que fazem as aquisições fora, em grande 
quantidade direto do porto” (ORGANIZAÇÃO 4). 
 

Além do incremento local de renda, os discursos evidenciam as contribuições 

do PNAE com referência a melhoria dos hábitos alimentares dos discentes e a 

educação alimentar no geral, onde há uma maior conscientização pelas escolhas 

por hábitos saudáveis e sustentáveis. 

 
“Se as prefeituras e órgãos governamentais em geral adquirissem além do 
percentual mínimo estipulado de 30% da AF, haveria não só um incremento 
de renda aos produtores, mas, uma melhora na alimentação escolar. Já, 
que os produtores em sua grande maioria produzem os alimentos com o 
uso mínimo de agrotóxicos, ou sem eles, apenas não possuem a 
certificação de orgânicos” (ORGANIZAÇÃO 4). 
 
“Os alunos estão vendo de onde está vindo o alimento, quem produz, que 
muitas vezes ele vem das suas próprias famílias. Depois do alimento ser 
disposto para consumo, o aluno consegue perceber que nem tudo o que é 
saboroso está para compra no mercado, e sim, que pode vir da roça" 
(ORGANIZAÇÃO 4). 

 
Algumas cooperativas visualizam as contribuições do PNAE para a região, no 

entanto, fazem algumas críticas quanto à situação atual do programa e sugerem que 

o mesmo sofra alterações tanto na lei quanto na execução, visando que a compra da 

agricultura familiar fosse além dos 30% que a lei preconiza. 

 
“O PNAE é um importante canal de distribuição de alimentos, do produtor 
para o consumidor (merenda escolar). Porém precisa ser incrementado para 
chegar aos 30% que a lei exige, pois está aquém deste percentual” 
(ORGANIZAÇÃO 5). 

 
“Às vezes a cooperativa se vê prejudicada nas Chamadas Públicas, já que a 
mesma é produtora somente de sucos, e nos certames, outras cooperativas 
que não são especializadas nesse fornecimento acabam barganhando o 
produto, então eles sentem a falta de uma legislação que os protegessem 
mais” (ORGANIZAÇÃO 3). 
 
 “O programa precisa continuar, mas a abertura para os mercados 
institucionais é fundamental. Há a necessidade de um maior incentivo por 
parte dos governos, que poderiam adquirir os produtos da agricultura 
familiar para suprir demandas de presídios, exército, hospitais 
(ORGANIZAÇÃO 1). 
 

 

Para Triches (2015), a execução do programa exige uma série de mudanças 

por parte das escolas e demais organizações públicas envolvidas, como o contato 
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com a agricultura familiar, a adaptação dos cardápios ao que é produzido pela 

agricultura familiar e aos costumes locais, a inserção de novos alimentos para 

preparo, o contato com outros atores da administração pública, a formulação de 

novos modelos de compras públicas, entre outras. 

E neste viés, de necessidades de mudanças para melhor execução do PNAE, 

as cooperativas fizeram considerações importantes, como por exemplo, discordaram 

dos benefícios obtidos por outras cooperativas, quanto à prioridade dada para a 

aquisição de produtos provenientes de assentamentos da reforma agrária nas 

Chamadas Públicas. Elas declaram que há uma situação de desvantagem na AF, 

pois, as cooperativas da reforma agrária já usufruíram de benefícios governamentais 

quando foram contempladas com a posse da terra. E ainda foi acrescentado, não 

ser necessária outra diferenciação nos processos de compra em detrimento dos 

demais agricultores da AF, que não raras vezes, possuem financiamentos junto a 

bancos que precisam ser quitados, os quais foram obtidos visando o aparelhamento 

e a melhoria da propriedade rural. 

Outro fato levantado pelas cooperativas, é que seus cooperados produzem 

alimentos com o uso mínimo ou até a não utilização de defensivos agrícolas, no 

entanto, não possuem certificação orgânica devido à proximidade das suas 

propriedades com a de grandes produtores, os quais fazem uso de defensivos 

agrícolas. 

Por fim, as cooperativas relataram apreensão quanto à dependência gerada 

pelo PNAE, haja vista, tratar-se de uma política governamental, a qual pode sofrer 

alterações a qualquer momento, e algumas delas estão exclusivamente vinculadas a 

esse mercado. Além da possibilidade de alteração na legislação do próprio PNAE, 

as formas de fornecimento do programa também demonstraram suscetibilidade a 

mudanças de acordo o cenário local vigente. Visto que, na situação atual de 

emergência ou calamidade pública decretada em muitos municípios, aulas 

suspensas, escolas fechadas, e sem a distribuição diária de merenda escolar, as 

cooperativas fornecedoras de alimentos foram afetadas. Da mesma forma, afetou-se 

toda a cadeia de fornecimento, principalmente para os estudantes, que tiveram 

impacto na qualidade da sua alimentação. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO, 2020), “essa interrupção representará um desafio para garantir a 

segurança alimentar e nutricional e o bom estado nutricional de muitas crianças”. 



107 
 

Visando mitigar esses riscos de insegurança alimentar e nutricional dos 

estudantes durante o período em que as escolas públicas permanecerem fechadas, 

a Lei nº 11.947/2009 que institucionalizou o PNAE foi alterada pela Lei nº 

13.987/2020 e passou a autorizar a  distribuição de cestas básicas e kits de 

alimentos e a transferência direta de renda às famílias.  

Tais medidas podem contribuir para a minimização dos impactos na oferta de 

refeições adequadas aos estudantes e para as cooperativas contratadas que estão 

impossibilitadas de executar o fornecimento dos seus produtos. Com relação à 

agricultura familiar, esta é uma medida que possibilita manter movimentados os 

setores da economia relacionados à produção e distribuição de alimentos. 

Em tempos de execução normal do PNAE, a alimentação proveniente do 

programa geralmente é diversificada, traz variedades de frutas e verduras, além de 

carnes fornecidas pelas próprias cooperativas de agricultura familiar. No entanto, no 

contexto atual as famílias estão tendo dificuldades em manterem o padrão das 

mesmas refeições comumente proporcionadas pelas escolas. 

 
“Devido à pandemia do COVID-19, é um momento delicado, com as escolas 
fechadas, consequentemente, as cooperativas estão com dificuldades em 
escoar a sua produção. Neste período, algumas famílias têm procurado a 
cooperativa para relatar o quanto a alimentação na escola era boa e 
variada, distribuídas geralmente em uma refeição e dois lanches, se 
comparada hoje com as possibilidades das refeições em casa" 
(ORGANIZAÇÃO 4). 
 

Dessa forma, a pandemia do COVID-19 ressaltou ainda mais a importância 

do PNAE para o desenvolvimento local, e demonstrou a larga abrangência do 

mesmo, já que qualquer consequência oriunda dos fornecimentos pode afetar 

diversos indivíduos da cadeia de consumo. 

Assim, evidenciou-se ainda mais as contribuições do PNAE na segurança 

alimentar e nutricional dos alunos, e sua relevância como um mercado institucional 

com alta capacidade de fomentar a produção e o consumo saudável de alimentos. 

 No entanto, a pandemia também expôs os riscos de vulnerabilidade 

econômica e social dos agricultores e suas famílias que dependem do programa 

para sua subsistência, e que podem ser impactados por qualquer alteração desse 

fornecimento.   
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4.6 SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PNAE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 
Diante da relevância da pesquisa para a região do Meio-oeste catarinense, da 

variedade dos dados obtidos, da diversidade e amplitude dos discursos dos 

entrevistados, a seguir, será disposta a sínteses desses resultados, visando no geral 

facilitar a análise e utilização dos mesmos em estudos futuros. 

 

4.6.1 Influência do PNAE nas organizações de agricultura familiar da região 

 

Apesar da transitoriedade da agricultura familiar, que dependendo do 

momento pode alterar o número de cooperados formais, algumas cooperativas 

conseguiram constatar que houve o aumento no número de sócios em decorrência 

do PNAE; os quais foram tomando conhecimento dos fornecimentos, e 

demonstraram interesse em juntar-se à cooperativa, principalmente, devido à  

política diferenciada de preços do programa. Assim, o PNAE demonstrou contribuir 

para a legalização das organizações formais da AF. 

Com a comercialização para o PNAE, as dificuldades de inserção dos 

produtos das cooperativas em outros canais de vendas antes utilizados, foram 

amenizadas, já que, as cooperativas perceberam uma forma de protecionismo que 

se deu pelo fortalecimento da organização. 

Neste sentido, com o fortalecimento das cooperativas pós PNAE, elas 

conseguiram diversificar os seus canais de comercialização de acordo com as 

possibilidades da sua localização geográfica, historicidade e trajetória de cada uma, 

adentrando assim em novos nichos de mercado. Além do mais, o fornecimento ao 

PNAE na maioria das vezes passou a ocorrer de forma síncrona a outros canais de 

vendas, respeitando a proporção da importância do programa para cada 

cooperativa. 

Atualmente, mesmo que de forma mínima, as organizações da AF pretendem 

permanecer com as vendas ao programa, pois vislumbram um cenário otimista com 

oportunidades de fornecimento até mesmo fora do âmbito local. 

Em sua grande maioria, os entrevistados afirmaram que os preços ofertados 

pelos produtos do PNAE são superiores aos dos mercados convencionais, dessa 

forma, há uma relação de vantajosidade nos fornecimentos ao programa. No 
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entanto, a burocracia envolvida nos processos acarreta problemas quanto aos 

prazos de pagamento, configurando-se como um ponto negativo no fornecimento. 

Por conseguinte, é exigido das cooperativas um aporte financeiro adicional, a fim de, 

suportar esta morosidade no recebimento do crédito. 

Com o aumento das vendas decorrentes do fornecimento ao PNAE, algumas 

mudanças foram ocasionadas na produção, como a quantidade a ser produzida para 

suprir a demanda ou até mesmo alterações nas formas de cultivo ou produção. 

A pesquisa evidenciou que aconteceram mudanças significativas nos 

produtos comercializados pelas cooperativas, com a agregação de novos produtos 

visando o atendimento ao programa, expandindo-se assim, o mix de produtos.  

Ademais, agregou-se mais os princípios de sustentabilidade aos processos de 

produção, através da preocupação das organizações em utilizar a maior quantidade 

possível de ingredientes provenientes da agricultura familiar, assim, incentivou-se o 

desenvolvimento de novos produtos e/ou a implementação dos já existentes. 

As cooperativas perceberam outras mudanças gerais, as quais se deram de 

forma simultânea e interdependentes em decorrência do PNAE. Como por exemplo, 

alterações relacionadas às formas de vendas e distribuição, aumento da 

infraestrutura e necessidade de alteração de sede, aumento no número de 

cooperados, domínio maior de fatias do mercado e avanço nas concepções de 

gestão/administração do negócio. 

 

4.6.2 Aspectos que facilitam o acesso e a manutenção no mercado do PNAE  

 

Visando a facilitação do acesso ao mercado do PNAE pelas cooperativas 

pesquisadas, constatou-se o envolvimento de diversos atores/organizações, que 

inclusive, coadjuvaram no surgimento de algumas dessas organizações da AF. 

Como exemplo desses “facilitadores”, citam-se o Sindicato de Trabalhadores Rurais, 

a EPAGRI, a CCA/SC, Cáritas brasileira, UNICAFES, os órgãos públicos 

compradores como prefeituras e secretarias estaduais. Assim como, alguns 

cooperados que interessados pelo assunto trouxeram até a cooperativa o 

conhecimento sobre a legislação que disciplinava o programa e as formas possíveis 

de participação nas vendas. 

Com pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os órgãos e entidades de 

assistência técnica têm implementado estratégias de atuação, visando auxiliar às 
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cooperativas na articulação de atividades econômicas de enfrentamento a presente 

situação, visando mitigar os riscos de diminuição do fornecimento e 

consequentemente das receitas. 

Já em um cenário normal, sem considerar a atual pandemia, percebe-se que 

a principal estratégia de atuação da EPAGRI, principal órgão de apoio citado, é 

propiciar assistência mais frequente para as cooperativas que estão nos primeiros 

anos de existência. E logo após, ultrapassada essa fase e ocorrendo o 

fortalecimento da organização no mercado, reduz-se esse acompanhamento. 

Quanto aos órgãos públicos compradores, esses têm interagido através de 

reuniões pré-chamamento público ou pré-licitação, onde são expostas as carências 

e verifica-se a possibilidade de a cooperativa suprir a demanda ou até mesmo 

desenvolver o produto, se necessário. Dessa forma, percebe-se a preocupação 

desses órgãos em incluir itens saudáveis e produzidos na região dentro da merenda 

escolar e assim, melhorar o hábito alimentar dos alunos. 

Com vistas a facilitar a participação nos processos de compras do PNAE, as 

cooperativas fazem o acompanhamento da produção, buscando alinhar os quesitos 

de qualidade da matéria-prima. Tal acompanhamento acontece de diversas formas, 

sendo unânime entre elas a utilização do aplicativo Whats App.  

Quanto ao o uso do contato formal através de reuniões ou assembleias, as 

cooperativas o fazem com menor frequência. Geralmente, as referidas reuniões são 

realizadas com uma periodicidade mensal ou semestral, de acordo com o estatuto 

de cada organização. 

Apesar da preocupação das cooperativas com a assistência aos cooperados, 

elas entendem que deve haver o respeito pela forma de produção/cultivo utilizada, já 

que comumente é realizada há muitos anos por aquela família. E assim, algumas 

vezes, as cooperativas restringem-se apenas a fazer recomendações quanto ao uso 

não abusivo de produtos químicos e incentivar a produção orgânica dentro das 

possibilidades de cada propriedade. 

Com referência a atuação das cooperativas no enfrentamento das 

dificuldades advindas do fornecimento ao PNAE, tais como, entraves burocráticos e 

jurídicos em sua grande maioria, algumas delas contam com profissionais 

terceirizados, provenientes de empresas de consultoria contábil e jurídica. Em 

alguns casos, contratam profissionais autônomos para prestar consultoria por tempo 

determinado, através do pagamento de comissões.  
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Do mesmo modo, observa-se que algumas cooperativas detêm no seu quadro 

formal de pessoal, profissionais com formação específica a fim de auxiliar nas áreas 

administrativa, jurídica e técnica. Dessa forma, percebe-se que o PNAE exige uma 

especialização maior do quadro de pessoal da organização, e ao mesmo tempo, 

oportuniza mais vagas de trabalho nas áreas administrativa/contábil/jurídica e 

técnica, mesmo que informais ou por tempo determinado. 

  

4.6.3 Aspectos que fortalecem as organizações de agricultores familiares 

 

Em decorrência do fornecimento ao PNAE e pelo vínculo de sócio junto à 

cooperativa, os cooperados tiveram maior facilidade para legalizar as vendas e 

comprovar a sua renda, dessa forma, as organizações da AF perceberam algumas 

melhorias pelos cooperados no acesso a outros programas, como o PRONAF ou a 

créditos diversos.  

Quanto à concessão de crédito, quando os cooperados tem acesso a essa 

facilidade, os mesmos utilizam os recursos para a melhoria das unidades de 

produção e da própria infraestrutura das propriedades.  

O PNAE demonstrou dar o acesso a outras políticas públicas, também criadas 

para fomentar o desenvolvimento rural como o PRONAF, e deste modo, reforça a 

sua função em dar maior assistencialismo e subsídio aos pequenos agricultores. 

As cooperativas perceberam maior envolvimento dos membros familiares, 

como filhos e cônjuges no processo produtivo, e afirmaram que o PNAE tem uma 

parcela significativa de contribuição nisso. O programa tem auxiliado na retenção 

dos jovens no campo, e na empregabilidade dos produtores com idade mais 

avançada.  

Conforme relatado, em alguns casos os recursos provenientes do programa 

chegaram a configurar-se como a renda principal mantenedora da família. No 

entanto, também foram identificados riscos de vulnerabilidade econômica e social 

dos agricultores e suas famílias que dependem do programa para sua subsistência, 

e que podem ser impactados por qualquer alteração desse fornecimento.  

 

 

 



112 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com vistas ao percurso analítico da presente pesquisa, foram elaboradas as 

considerações finais que seguem, de modo a poder responder as perguntas 

norteadoras da mesma, bem como contemplar os objetivos específicos propostos e 

consequentemente o objetivo geral. 

Assim, no geral conseguiu-se enumerar várias contribuições do PNAE para 

com as cooperativas da agricultura familiar do Meio-oeste catarinense, apesar de 

serem constatadas algumas limitações na presente pesquisa. Uma das limitações 

refere-se à amostra final da pesquisa, a qual não contemplou na totalidade as 

organizações formais da AF localizadas na região analisada, devido às dificuldades 

de contato descritas na metodologia, e acentuadas pela pandemia do COVID-19. 

Ainda que, a situação calamitosa vivenciada no período da aplicação da 

pesquisa possa ter limitado a metodologia da pesquisa, compreende-se que a 

utilização de grupos focais, pensado inicialmente como alternativa na coleta de 

dados, não seria exitosa, devido ao perfil dos entrevistados e o sentimento de 

concorrência entre eles, o que poderia causar desconforto e impedir a fluidez da 

conversa. 

Apesar das limitações apontadas, a pesquisa respondeu à pergunta a que se 

propunha. Desse modo, apurou-se que o surgimento de grande parte das 

cooperativas ocorreu visando o atendimento ao referido programa.  No entanto, o 

PNAE não apenas demonstrou a sua importância na abertura de novos 

empreendimentos de economia solidária da AF, como também, contribuiu no 

fortalecimento dos empreendimentos já existentes. As contribuições deram-se 

através da diversificação dos canais de distribuição, aumento da produção, 

desenvolvimento de novos produtos e expansão do mix de produtos das 

cooperativas. 

Já, no que se refere especificamente ao auxílio do PNAE para o 

cooperativismo, ampliou-se em determinadas épocas o quantitativo de cooperados 

formais junto às organizações formais da AF. Em sua grande maioria, os 

cooperados foram atraídos pela possibilidade de atendimento a projetos de vendas 

específicos, pela diferenciação de preços do programa e ainda, buscavam 

legalização da sua produção, e das suas vendas. 
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Por meio da legalização dos processos obtida junto às cooperativas, facilitou-

se para os produtores da AF a sua comprovação de renda. Por conseguinte, 

possibilitou-se a ampliação do acesso a programas como o PRONAF e a linhas de 

créditos diversas. 

À vista disso e de outros fatores, pode-se afirmar que os maiores benefícios 

do PNAE se referem ao incremento de renda proporcionado aos cooperados; já que 

para algumas famílias a renda proveniente do programa transformou-se de 

complementar para a principal renda da família.  

As vendas para o programa proporcionaram uma perspectiva de melhoria 

financeira para as famílias envolvidas e demonstraram incentivar em alguns casos a 

permanência dos jovens no campo e a sucessão familiar na agricultura.  

Ademais, através do PNAE, evidenciou-se na região analisada, o maior 

engajamento dos membros familiares junto às unidades produtivas, e maior 

empregabilidade nas áreas rurais, principalmente, dos agricultores na faixa etária 

acima dos 50 anos. Assim, a junção desses fatores pode contribuir para a 

diminuição do êxodo rural e na ampliação da produtividade das propriedades.  

De forma indireta, constatou-se que devido às vendas ao programa, 

contribuiu-se para o desenvolvimento econômico sustentável, através da compra de 

insumos para a produção dos itens, a qual culminou com a geração de renda para 

outros estabelecimentos fornecedores das cooperativas locais. Deste modo, 

demonstra-se que o PNAE pode incentivar a criação de uma cadeia de suprimentos 

locais, oportunizando-se para a mesma região a alocação dos dividendos 

provenientes das vendas, criando-se de certa forma, uma cadeia de 

retroalimentação. 

Neste mesmo viés sustentável e de desenvolvimento local, os produtos da AF 

destinados à merenda escolar comumente retornam para a família dos próprios 

produtores, nas refeições dos filhos ou familiares em idade escolar. Já que as 

instituições de ensino da região agregam esses produtos nos cardápios utilizados. 

Assim, a produção e as vendas das cooperativas para o PNAE, proporcionam 

uma maior valorização dos produtos provenientes da agricultura familiar, por 

induzirem a segurança alimentar e nutricional dos alunos. Além do mais, há a 

educação alimentar resultante do conhecimento sobre a origem dos produtos e da 

consciência da participação de familiares na produção dos mesmos. 

Outra contribuição indireta do PNAE refere-se à alocação de vagas formais e 
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informais no mercado de trabalho local, principalmente nas áreas administrativa e 

técnica, visando atender as demandas da organização quanto à consultoria contábil, 

jurídica e de gestão. Assim, como a contratação de profissionais, mesmo que de 

forma sazonal e temporária, para acompanhamento da qualidade da produção 

agrícola e de industrializados. 

Sendo assim, evidencia-se o PNAE como uma política pública efetiva, que 

demonstrou cumprir o seu papel de apoio ao desenvolvimento local da agricultura 

familiar. Através do programa, as cooperativas puderam se fortalecer, agregar um 

número maior de sócios, adentrar novos mercados e expandir suas atividades. 

 Quanto maior o nível de consolidação do negócio, menor é o vínculo de 

dependência econômica observado das organizações da AF com o mercado do 

PNAE. Dessa maneira, reafirmou-se novamente, a eficácia dessa política pública em 

dar subsídio ao crescimento das cooperativas. Ao mesmo tempo, percebe-se que as 

organizações estão cautelosas em manter um vínculo exclusivo com o programa, 

pela sua suscetibilidade às iniciativas governamentais. 

Após os conhecimentos obtidos com a conclusão dessa dissertação, e diante 

da interdisciplinaridade do tema e relevância da pesquisa para o desenvolvimento 

local, verificam-se algumas lacunas sobre o assunto, as quais podem ser 

esclarecidas com a implementação de novos estudos. Dessa forma, visando um 

maior aprofundamento sobre o assunto e/ou o estudo sob novas perspectivas, 

sugerem-se alguns temas para trabalhos futuros, tais como, estudar a sucessão 

familiar na agricultura incentivada pelo PNAE; e, estudar as contribuições do PNAE 

para a diminuição do êxodo rural. 
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APÊNDICES 

 
 

 
APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

APLICADAS AOS MEMBROS DA GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS. 

 

Data: 

Nome da Cooperativa: 

Cargo atual do respondente:  

Tempo na gestão da Cooperativa: 

Tempo de cooperado na cooperativa (em anos): 

 

 

1. A quanto tempo a cooperativa fornece produtos ao PNAE? 

 

2. Como a cooperativa teve conhecimento da compra de produtos da agricultura 

familiar pelo PNAE? 

 

3. O número de cooperados aumentou no decorrer dos anos, considerando os 

interessados em fazer parte da cooperativa para fornecer para o PNAE? Qual 

foi este aumento? 

 

4. Antes de iniciar as vendas para PNAE, quais eram os canais de vendas 

geralmente utilizados pelos cooperados? (Feiras, Atravessadores, Mercados, 

Outros) 

 

5. A comercialização a estes canais continuou sendo feita após iniciar as vendas 

para o PNAE? Se sim, qual predomina? 

 

6. Quanto aos prazos de pagamento decorrentes do fornecimento ao PNAE e o 

preço pago pelos produtos em relação a outros canais de venda, são 
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satisfatórios? 

 

7. Com o fornecimento ao programa, a produção da cooperativa de forma geral, 

aumentou? Se sim, quanto foi este aumento? 

 

8. As vendas ao PNAE geraram mudanças nos tipos de alimentos cultivados 

pelos cooperados? Passou-se a produzir novos tipos?  Se sim, quais. 

 

9. Há algum produto comercializado somente para atender o PNAE? Se sim, 

quais. 

 

10. Com o fornecimento ao programa, houveram outras mudanças nas formas de 

produção e comercialização antes adotadas? 

 

11.  Se sim, quais mudanças foram as mais significativas, as que envolvem: a) 

insumos     b) infraestrutura     c) formas de distribuição      d) outras, cite. 

 

12. Os órgãos públicos (compradores) têm interagido com a cooperativa 

(identificação dos produtos produzidos), no intuito de operacionalizar o PNAE 

fortalecendo a agricultura familiar e de melhorar o hábito alimentar dos 

alunos?  Se sim, como tem se dado essas interações? 

 

13.  De que forma a cooperativa atua junto aos cooperados para adequar os 

produtos visados nas Chamadas Públicas x Produzidos. 

 

14.  Como a cooperativa atua junto aos agricultores para amenizar as 

dificuldades do fornecimento ao programa, tais como: entraves burocráticos e 

jurídicos, logística e embalagem, prazos e formas de pagamentos, etc. 

 

15.  A cooperativa recebe algum tipo de assistência técnica de algum órgão, 

visando facilitar o acesso aos mercados governamentais? Se sim, favor cite-

os. 

 

16. A cooperativa percebeu alguma melhoria no acesso a outros Programas 
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(PRONAF, assistência técnica, acesso a crédito, a bens e serviços) pelos 

cooperados decorrentes do fornecimento ao PNAE? Se sim, poderia citá-los. 

 

17. A cooperativa percebeu maior envolvimento dos membros da família dos 

cooperados na produção, em decorrência do fornecimento ao PNAE?  

18.  Quais as contribuições que você considera mais importantes em relação ao 

PNAE para a Agricultura Familiar. 

19. Como você avalia o PNAE para a região, sob os aspectos da agricultura 

familiar, levando em consideração o incremento financeiro proporcionado aos 

cooperados e o fortalecimento do cooperativismo. 

 


