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EPÍGRAFE

"A escuridão não pode expulsar a escuridão; apenas
a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar ódio;
só o amor pode fazer isso."

Martin Luther King Jr.



RESUMO

Os sistemas alimentares, em todo o mundo, estão sob enorme pressão. A demanda
por alimentos mais saudáveis, produzidos localmente, garantindo justiça social, popu-
larizou as cadeias alimentares curtas. Essas cadeias têm se mostrado substituto con-
fiável para as cadeias de suprimentos convencionais. O presente estudo consistiu em
sistematizar modelos de cadeias curtas, aqui denominada “Cadeia Curta Agroalimen-
tar Familiar”, por meio de pesquisa de campo em sistemas produtivos de pequenas
propriedades agrícolas de controle familiar, através de estudos de casos. Os modelos
Cadeia Curta Familiar Agroecológica (CCFA); Cadeia Curta Familiar Banco de Ali-
mentos (CCFBA); Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCAE); Cadeia Curta Familiar
Industrial (CCFI); e Cadeia Curta Familiar Convencional (CCFC), foram diagnostica-
dos e sistematizados através da utilização de modelos empíricos de cadeias curtas
agroalimentares brasileiras. Os resultados apresentaram as cadeias voltadas para a
produção de alimentos ambientalmente sustentável (CCFA), são as que mais geram
oportunidades econômicas. Além dos produtos serem reconhecidos e valorizados
pelo mercado, o manejo agroecológico tem despertado o interesse dos consumidores
a essas comunidades que, na busca por interações socioculturais, tem oportunizado
ofertar serviços adicionais, tais como o turismo rural. Experiências como “um dia
no campo” permitem às propriedades rurais aumentar seus ganhos, fidelizar clientes,
prospectar novos consumidores e inserir suas produções a novos mercados. Outro
modelo a ser explorado é a CCFI. A capacidade de agregar valor, através de ativida-
des de processamentos e transformação de produtos primários, é o maior destaque
dessa cadeia. Produtos processados localmente trazem, na sua dinâmica produtiva
a cultura e tradição local, são valorados acima do preço de mercado, gerando maior
rentabilidade aos seus produtores.

Palavras-chave: Agricultura familiar; Cadeia Curta de Abastecimento; Redes Alimen-
tares Alternativas; Cadeia Curta Agroalimentar Familiar.



UTILIDADE DA TESE

As cadeias curtas agroalimentares se apresentam como instrumentos eficazes
para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Brasil. Agrega maior valor aos pro-
cessos produtivos do pequeno produtor rural, através do acesso a novos mercados
de consumo, gerando empoderamento socioeconômico às famílias produtoras e às
comunidades onde estão inseridas. Além disso, permite romper a inviabilidade social
do agricultor familiar, aumentando sua autoestima, em virtude das interações sociais
e sentimento de pertencimento ao ser inserido e reconhecido como protagonista nos
sistemas alimentares locais.

Entender as motivações e o comportamento dos consumidores e os mercados
onde estão inseridos, é a principal entrega das cadeias curtas, quando gerenciadas
adequadamente. Essas respostas são essenciais para que o agricultor possa oferecer
produtos e serviços adequados, uma vez que o consumidor está disposto a pagar mais
pelo produto com maior qualidade, tendo a sustentabilidade como critério de maior
peso.



ABSTRACT

Food systems around the world are under enormous pressure. The demand for he-
althier foods, produced locally, ensuring social justice, popularized the short food chains.
These chains have proven to be a reliable substitute for conventional supply chains.
The present study consisted of systematizing models of short chains, here called "Fa-
mily Short Agri-Food Chain", through field research in production systems of small
family-controlled farms, through case studies. The Agroecological Family Short Chain
(CCFA) models; Family Short Chain Food Bank (CCFBA); Agro School Family Short
Chain (CCAE); Industrial Family Short Chain (CCFI); and Conventional Family Short
Chain (CCFC), were diagnosed and systematized through the use of empirical mo-
dels of Brazilian agro-food short chains. The results presented the chains focused on
the production of environmentally sustainable food (CCFA), which generate the most
economic opportunities. In addition to products being recognized and valued by the
market, agroecological management has aroused consumer interest to these commu-
nities, which in the search for sociocultural interactions, has opportunistized to offer
additional services such as rural tourism. Experiences such as "a day in the field"allow
rural properties to increase their earnings, retain customers, prospect new consumers
and insert their productions into new markets. Another model to be explored is the
CCFI. The ability to add value through processing and processing activities of primary
products is the highlight of this chain. Locally processed products bring in their produc-
tive dynamics the local culture and tradition, which are valued above the market price,
generating greater profitability to their producers.

Keywords: Family farming; Short Food Supply Chain; Alternative Food Networks; Fa-
mily Agrifood Short Chain.
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1 INTRODUÇÃO

O aumento da demanda mundial por alimentos em face ao crescimento demo-
gráfico do planeta tem elevado, drasticamente, a pressão sobre a agricultura global.
Projeções da Organização da Nações Unidas (United Nations - [UN], 2017) indicam
que a população mundial deve atingir 9,8 bilhões de pessoas no ano de 2050.

Segundo a National Aeronautics and Space Administration [NASA] (2017), por
meio do estudo de mapeamento e o cálculo das áreas cultivadas do Planeta Terra, há
1,87 bilhão de hectares disponíveis para agricultura mundial. O estudo apresenta que
as maiores extensões de cultivo são Índia 9,6%, Estados Unidos 8,9%, China 8,8%,
Rússia 8,3% e o Brasil 7,6% totalizando 40% das áreas de produção global agrícola.

Outros estudos têm discutido a importância da agricultura baseada em esta-
belecimentos familiares, como fonte de viabilização para soluções socioeconômicas
e ambientais (Hill, 1993; Graeub et al., 2016; Godoy-Durán et al., 2017; Savickienė
& Miceikienė, 2018). A Agricultura Familiar tem papel fundamental na cadeia alimen-
tar global, pois é responsável pela produção de grande volume dos alimentos para o
sustento da população mundial (Goodman, 2012; Darolt et al., 2016; Wu et al., 2018;
Tošović-Stevanović et al., 2020).

Aproximadamente 90% das fazendas mundiais, cerca de 500 milhões de es-
tabelecimentos rurais, são geridos por agricultores familiares (Food and Agriculture
Organization of the United Nations [FAO], 2019a). Na Europa, 70% das propriedades
rurais são familiares (Joosse & Grubbström, 2017), enquanto no Brasil, de acordo com
o último Censo Agropecuário (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE],
2019), dos 5 milhões de estabelecimentos rurais, 77% (3,9 milhões) são vinculados à
Agricultura Familiar.

O Brasil figura entre as lideranças do agronegócio mundial (Reis et al., 2016;
de Souza et al., 2017; Zanandrea et al., 2019; Oliveira et al., 2021). As atividades
agrícolas no ano de 2020 tiveram a participação de 26,6% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, um crescimento de 24,3% em relação ao ano anterior (Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada [CEPEA], 2021). Mesmos resultados que
advenham das operações de commodities, isto é, da produção em larga escala, os
produtores rurais familiares têm papel fundamental na produção nacional de alimentos.

As propriedades rurais familiares têm papel fundamental na produção nacional
de alimentos Guilhoto et al. (2007) Hoffmann (2015) MDA (2019) sendo irrefutável a
influência social e econômica da Agricultura Familiar no Brasil (Veiga, 1996; Rafa et al.,
2020; Troian & Machado, 2020).

Apesar da sua importância no contexto socioeconômico brasileiro, o setor en-
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frenta vários obstáculos. Para Ueno et al. (2016), o acesso reduzido a diferentes mer-
cados e a obtenção de preços mais rentáveis pela produção, que possibilite empode-
ramento financeiro do agricultor, a ampliação da produção e melhoria da produtividade
são fatores impeditivos para o pleno desenvolvimento da AF no Brasil.

Nos últimos anos, o Governo Federal desenvolveu ações específicas visando
garantir o fortalecimento da Agricultura Familiar no Brasil (Dias & Oliveira, 2019; Rafa
et al., 2020). A Agricultura Familiar tem dinâmica e características distintas se com-
parada à não familiar. A gestão da propriedade é compartilhada pela família, sendo
a atividade produtiva agropecuária a principal fonte de renda (BRASIL, 2017). Políti-
cas públicas foram essenciais à AF, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) (BRASIL, 2003) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRA-
SIL, 2009).

As propostas desses programas nortearam a compra institucional como instru-
mento governamental de incentivo e criação de mercados para produtos originários
de assentamentos da reforma agrária, das comunidades indígenas e quilombolas, de
maneira a fortalecer economicamente os produtores familiares e promover melhorias
na qualidade da alimentação e segurança alimentar da população, gerando bem-estar
social (Triches & Grisa, 2015). No entanto, os resultados dessas políticas públicas são
suficientes para garantir a emancipação econômica do agricultor familiar?

Acredita-se que o PAA e PNAE sejam políticas essenciais e devam ser garan-
tidas e ampliadas. Contudo, não são suficientes para assegurar o desenvolvimento
e manutenção da AF no Brasil. O principal meio de comercialização da produção
agrícola familiar são as cadeias de abastecimento tradicionais, articuladas por agen-
tes intermediários (atravessadores) e por grandes varejistas, que impõem poder de
barganha, neutralizando o pequeno produtor (Gaucher-Petitdemange, 2018).

A criação de novos modelos, para o escoamento da produção por meio de
redes locais, pode ser uma alternativa factível para o desenvolvimento sustentável da
Agricultura Familiar.

Apesar de toda a discussão sobre cadeias curtas e agricultura familiar, ainda
faltam estudos para análise do comportamento dessa relação de acordo com o tipo de
atividade da agricultura familiar, e algumas questões podem ser estabelecidas.

Todos os setores da Agricultura Familiar possuem a mesma estrutura e com-
portamento?

É possível classificar as redes alimentares da Agricultura Familiar com base nas
características relacionais fornecedor-comprador?
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1.1 Motivação

Cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos agropecuários são vinculados a
Agricultura Familiar no Brasil (IBGE, 2019). Além de auxiliarem na promoção do de-
senvolvimento socioeconômico em suas localidades, a produção dessas proprieda-
des representam quase 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro
(IBGE, 2019).

Reconhecendo sua importância para a cadeia alimentar nacional, o Brasil mo-
delou programas contemporâneos de apoio à Agricultura Familiar, por meio de com-
pras institucionais (PAA/PNAE), em que o governo utiliza seu poder de compra como
garantia para aquisição de parte da produção agropecuária familiar. Essa estratégia
governamental tem como objetivo atender duas principais demandas nacionais: (i)
a segurança alimentar e (ii) o apoio ao pequeno agricultor (Ueno et al., 2016). As
modalidades de aquisição alimentar (PAA/PNAE) permitem que cada agricultor fami-
liar forneça até 28 mil reais ano ao mercado institucional governamental, o que tem
garantido o mínimo de segurança para manutenção de cada família agricultora. No en-
tanto, parece óbvio que esses valores não são suficientes para a expansão do setor.
A Agricultura Familiar tem se esforçado para modernizar seus processos de produção
e distribuição, em busca de novas oportunidades mercantis, que possibilitem geração
de valor e maior renda ao pequeno produtor.

O conceito de Alternative Food Networks (AFN) ou Redes Alimentares Alter-
nativas, aliado ao conceito de Short Food Supply Chain (SFSC) ou Cadeia Curtas de
Abastecimento de Alimentos, bastante difundidas e consolidadas em países desenvol-
vidos, ainda que, de maneira incipiente, têm sido testadas no Brasil como alternativas
eficazes (Souza et al., 2021).

Tem-se observado o desenvolvimento de novos canais de comercialização, cuja
mudança de atitudes dos consumidores finais estimulam a criação de mercados, que
possibilitem melhor retorno financeiro à produção local, com uma relação mais estreita
entre produtor e consumidor e, acima de tudo, desconstruindo o papel da figura do
intermediário nas relações de compra e venda (Wilkinson, 1999; Renting et al., 2003;
Wilkins, 2005; Plein, 2010; Goodman, 2012; Galli & Brunori, 2013; Estevam et al.,
2015; Matte et al., 2016; Darolt et al., 2016; Gaucher-Petitdemange, 2018; Aguiar et al.,
2018).

Goodman (2012) salienta que a AFN tem como característica a cooperação
social, parcerias entre produtores e consumidores, modelo de produção sustentável;
estímulo ao desenvolvimento dos mercados locais com identidade regional; e agrega-
ção de valor à circulação de produtos diferenciados. As redes alternativas oferecem
oportunidade para uma política de ações orientada para a transformação social prag-
mática e a criação de segurança ontológica (Giordano et al., 2018).
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A SFSC representa uma maneira de garantir a manutenção da produção local,
inserindo seus produtos em determinado mercado (Matte et al., 2016). As Cadeias
Curtas podem ser definidas como uma relação de proximidade entre o produtor e seus
consumidores, reduzindo o número de intermediários e a distância entre o campo e a
mesa (Galli & Brunori, 2013). Na visão de Renting et al. (2003), a estratégia da SFSC
é baseada na venda direta, tendo como proposta eliminar o agentes intermediários.
Os autores propõem ações cuja efetivação podem facilitar a conexão e geração de
benefício entre o pequeno produtor e o consumidor final.

A relevância da pesquisa justifica-se pelo fato de Cadeias Curtas Agroalimenta-
res Familiar ainda é um tema incipiente e com pouca literatura disponível. Não foram
encontrados registros dessas cadeias no Brasil. Ao implantar modelos de cadeias
curtas, os pequenos produtores podem ser orientados para a construção de uma mo-
delo de negócio sustentável, que viabilize o efetivo gerenciamento de suas cadeias
produtivas. Tais modelos podem gerar benefícios no campo social, econômico, ambi-
ental, da saúde e educação nas comunidades locais onde estão inseridas (Carpio &
Isengildina-Massa, 2009; Kneafsey et al., 2013).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta tese consiste em identificar e descrever alternativas para
o escoamento da produção agropecuária de pequenas propriedades de controle fami-
liar, através de modelos empíricos de cadeias curtas.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Analisar as dimensões da Agricultura Familiar e seu papel na produção de ali-
mentos no Brasil;

2. Identificar alternativas de geração de valor para produção da Agricultura Familiar;

3. Diagnosticar modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar baseados em
casos empíricos;

4. Sistematizar Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar conforme casos empíri-
cos.

1.3 Organização da Tese

O capítulo 1 descreve a introdução abordando aspectos importantes que de-
finem o problema de pesquisa. Apresenta as motivações e relevância, bem como o



21

objetivo geral e específico da pesquisa.
O capítulo 2 apresenta a revisão literária da Agricultura Familiar, Redes Alter-

nativas Alimentares e Cadeias Curtas Alimentares, tendo como fonte de pesquisa as
principais bases de trabalhos científicos como ScienceDirect, Scopus, Scielo, IEEE,
Google Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES), além de dados governamentais.

O capítulo 3 descreve os métodos utilizados na elaboração desta pesquisa.
O capítulo 4 discute os principais resultados da pesquisa, baseado na produção

científica, visando responder os objetivos específicos do estudo.
O capítulo 5 apresenta as discussões dos resultados.
O capítulo 6 apresenta considerações finais, limitações da pesquisa e suges-

tões para trabalhos futuros.
Por fim, constam as referências citadas que embasaram o presente estudo.

A tese foi formatada em Latex2 e a norma American Psychological Association (APA)
utilizada para as referências. Nos artigos foram utilizadas referências no estilo adotado
por cada publicação: APA, ABNT e LNCS.

Esta tese está organizada conforme demonstra a Figura 1

Figura 1: Estrutura da tese

Fonte: Autor



22

2 REVISÃO DA LITERATURA

O presente capítulo apresenta a revisão de literatura em busca do estado da
arte das temáticas basilares da pesquisa. Temas como Agricultura Familiar, Redes
Alternativas Alimentares e Cadeias Curtas Alimentares são discutidos nesta seção.

2.1 Agricultura Familiar

Nas últimas décadas, a produção Agrícola Familiar é estudada e analisada no
mundo sob diferentes prismas. A princípio, na Europa, como campesinato e posteri-
ormente, em outros países, com diversas denominações: campesinato, family farmer,
Agricultura Familiar, entre outras (Oliveira & Oliveira, 2018).

Não existe consenso a respeito da definição de Agricultura Familiar. Em várias
partes do mundo são estabelecidos critérios para fins analíticos e de políticas públicas
(Lowder et al., 2016). Para levantamento censitário no Brasil, o IBGE no que concerne
à Agricultura Familiar assevera ter "dinâmica e características distintas da agricultura
não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade
produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda" (IBGE, 2019).

Em que pese variações entre as definições de propriedades rurais familiares,
existem alguns pontos em comum. Garner & Campos (2014) revisaram 36 definições
do termo agricultura familiar por acadêmicos, governo e organizações da sociedade
civil descrevendo as características da agricultura familiar. Segundo as autoras, dois
aspectos de convergência foram identificados entre tais definições: o uso maciço de
mão-de-obra familiar e a gestão da propriedade pela família. A Agricultura Familiar
pode ser definido como:

"Um meio de organizar a produção agrícola, florestal, pesqueira,

pastoril e aquícola que é gerida e operada por uma família e pre-

dominantemente dependente do trabalho familiar, tanto feminino

como masculino. A família e a fazenda estão ligadas, coevoluem

e combinam funções econômicas, ambientais, reprodutivas, soci-

ais e culturais" (Garner & Campos, 2014).

.

Critérios que limitam o tamanho das propriedades, e a renda familiar de ativida-
des não agrícolas, que não excedem determinado nível, são encontrados em muitas
definições (Lowder et al., 2016). Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Alimen-
tação e Agricultura (NIFA) (United States Department of Agriculture [USDA], 2021)
classifica as fazendas familiares como:
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"Qualquer fazenda organizada como propriedade individual, par-

ceria ou corporação familiar. As propriedades familiares excluem

as propriedades organizadas como sociedades não familiares ou

cooperativas, bem como as propriedades com gerentes contrata-

dos" (USDA, 2021).

.

Para FAO (2014a) a Agricultura Familiar congrega todas as atividades agrícolas
de base familiar e está ligada a várias áreas de desenvolvimento rural.

"A agricultura familiar é um meio de organizar a produção agrícola,

florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que é administrada e ope-

rada por uma família e depende predominantemente da mão de

obra familiar, tanto feminina quanto masculina" (FAO, 2014a).

.

O Comitê de Segurança Alimentar Mundial [HLPE] (2013) define a Agricultura
Familiar como:

"Praticado por famílias (incluindo um ou mais agregados famili-

ares) utilizando apenas ou principalmente mão-de-obra familiar e

derivando desse trabalho uma grande mas variável parte dos seus

rendimentos, em espécie ou em dinheiro. A agricultura inclui a

colheita, a pecuária, a silvicultura e a pesca artesanal. As pro-

priedades são administradas por grupos familiares, uma grande

proporção dos quais são chefiados por mulheres, e as mulheres

desempenham papéis importantes nas atividades de produção,

processamento e marketing" (HLPE, 2013).

.

O termo Agricultura Familiar também é usado para associar objetivos ecoló-
gicos, sociais, culturais e ambientais (Guilhoto et al., 2007; Toader & Roman, 2015;
Lowder et al., 2016; Gong et al., 2019; Dias & Oliveira, 2019; USDA, 2021). Suas
atividades são fontes geradoras de bem-estar da vida familiar, saúde, status social e
psicológico (Gong et al., 2019). Estima-se que cerca de 90% das fazendas do mundo
(500 milhões) pertençam e sejam geridas por famílias (Agarwal, 2018), sendo que 475
milhões de propriedades são menores que 2 hectares (Lowder et al., 2016).

Situadas em áreas rurais, são propriedades pequenas e estão concentradas
em países em desenvolvimento. Muitos desses pequenos agricultores familiares são
pobres sujeitos à insegurança alimentar e têm acesso limitado a mercados e serviços
(FAO, 2019a). Apesar disso, a Agricultura Familiar é fundamental para a produção
global de alimentos (Tošović-Stevanović et al., 2020). As propriedades agrícolas fami-
liares detêm cerca de 80% da produção de alimentos e 75% dos recursos agrícolas no
mundo e são agentes essenciais para o desenvolvimento sustentável e a promoção
do combate a insegurança alimentar (FAO & IFAD, 2019).

Em 2014, a ONU declarou o "Ano Internacional da Agricultura Familiar” (Gra-
eub et al., 2016) e 2019-2028 como a década da Agricultura Familiar (Swaminathan,
2017; FAO & IFAD, 2019), reconhecendo a relevância que o agricultor familiar de-
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sempenha na Agenda 2030, com destaque para dois principais objetivos: erradicação
da pobreza; fome zero e agricultura sustentável (UN, 2019; FAO, 2020). Segundo a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, os agricultores
familiares têm potencial único para se tornarem agentes-chave de estratégias de de-
senvolvimento e provedores de soluções inovadoras no campo (FAO & IFAD, 2019).
As propriedades rurais familiares são vitais para economia e bem-estar de um país.
Além de apoiarem a competitividade e sustentabilidade das economias rurais e agríco-
las, servem para proteger e valorizar os recursos naturais e o meio ambiente (USDA,
2021).

A função de preservação ambiental também tem sido atribuída à AF (Savickienė
& Miceikienė, 2018). Seu modelo produtivo é orientado para satisfazer necessidades
humanas por alimentos de qualidade nutricional, melhorar a qualidade ambiental e os
recursos naturais dos quais depende a economia agrícola; fazer o uso mais eficiente
de recursos não renováveis e os recursos da propriedade, integrando-os quando apro-
priado a ciclos e controle biológico naturais; viabilizar economicamente as operações
agrícolas; e melhorar a qualidade de vida dos agricultores e a sociedade em geral
(USDA, 1990).

Crescente transformação tem sido observada nas propriedades familiares. De
produção de subsistência, com vendas esporádicas de alguns excedentes, para uma
produção voltada ao comércio (Plein, 2010; Gong et al., 2019). Ploeg (2008) destaca
a evolução do campo, em busca da mercantilização em diferentes níveis de interação
com o mercado, aumentando a integração dos agricultores à sociedade capitalista
(Plein, 2010).

O modelo de comercialização utilizado pelos agricultores familiares difere do
mercado convencional, embora inserido no mesmo contexto. A produção familiar car-
rega vontades subjetivas e regras sociais, tendo uma forte interação com o meio que
atua por meio de sistemas produtivos singulares (Silva et al., 2017). Verduras e legu-
mes são as principais fontes de comercialização, além de frutas e produtos caseiros
produzidos pela agroindústria familiar.

A AF é responsável pelo fornecimento de parcela considerável da produção or-
gânica e agroecológica, indo ao encontro do novo consumidor em busca de alimentos
mais saudáveis (Gazolla, 2019). Outro ponto a ser considerado são serviços adici-
onais oferecidos, associados à função recreativa das terras agrícolas e as práticas
agroflorestais (Barbieri & Valdivia, 2010). A produção agroecológica tem atraído con-
sumidores para dentro das propriedades rurais, fazendo com que serviços agregados
sejam rentabilizados pelo agroturismo rural.

A diversificação na oferta de produtos e serviços pode ser vista como uma
resposta dos agricultores a condições socioeconômicas adversas, no que tange a ca-
pacidade da agricultura em fornecer renda suficiente para a manutenção das famílias
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do campo (Salvioni et al., 2020). A diversificação do uso da terra está vinculada a
um contexto social, visando proporcionar emprego remunerado para membros da fa-
mília ou contribuir para os objetivos sociais e ambientais mais amplos da área onde
as propriedades rurais estão inseridas (Suess-Reyes & Fuetsch, 2016; Morris et al.,
2017).

Há uma gama de diversidade da AF em todo o mundo, que demandam políticas
específicas de apoio aos agricultores familiares (Even et al., 2015). Apesar da trans-
formação das cadeias globais alimentares, os agricultores familiares e seus sistemas
produtivos oferecem contribuições significativas para uma economia agrícola global
(Graeub et al., 2016). A Agricultura Familiar, incluindo os pequenos agricultores, são
vistos cada vez mais como protagonistas nas estratégias globais para melhorar a se-
gurança alimentar e nutricional, visando a erradicação da pobreza mundial (HLPE,
2013; Graeub et al., 2016; Imai et al., 2017; UN, 2019).

O desenvolvimento agrícola local continua a ser importante opção para reduzir
a pobreza rural e absorver a imensa força de trabalho disponível, dadas as limitações
de postos de trabalho nos setores fora da agricultura nos países em desenvolvimento
(Agarwal, 2018).

2.2 Agricultura Familiar no Brasil

Agricultura Familiar no Brasil é composta por população heterogênea, descen-
dentes de imigrantes europeus, descendes de escravos (quilombolas), índios brasi-
leiros nativos e camponeses migrantes das regiões do Brasil (Buainain et al., 2003;
Medina et al., 2015). Para Altafin (2007) a história do pequeno produtor brasileiro,
apesar das diferenças étnicas e culturais está ligada sob uma mesma ótica: posição
secundária que ocupavam dentro do modelo de desenvolvimento do País, desde sua
origem em relação às grandes propriedades voltadas para monoculturas exportado-
ras.

Muitos desses agricultores familiares foram fixados em pequenos lotes de terra,
pelo programa de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria [INCRA] (2021). Desde a década de 1970, início do Programa Nacional de Reforma
Agrária, 1.348.484 famílias foram assentadas ou reconhecidas. Atualmente, 966.168
famílias vivem em 9.427 assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA, em
uma área total de 87.536.902 hectares (INCRA, 2021).

A Lei nº 4.504/64 (BRASIL, 1964) versa sobre o Estatuto da Terra no Brasil, e
classifica Propriedade Familiar como o imóvel rural explorado diretamente pelo agri-
cultor e sua família, compreendendo toda força de trabalho, garantindo-lhes a subsis-
tência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e
tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros. Considera-se
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Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA):

"I - Unidade Familiar de Produção Agrária - UFPA - conjunto de

indivíduos composto por família que explore uma combinação de

fatores de produção, com a finalidade de atender a própria subsis-

tência e a demanda da sociedade por alimentos e por outros bens

e serviços, e que resida no estabelecimento ou em local próximo

a ele;

II - família - unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos,

eventualmente ampliada por outros que contribuam para o rendi-

mento ou que tenham suas despesas atendidas pela UFPA;

III - estabelecimento - unidade territorial, contígua ou não, à dis-

posição da UFPA, sob as formas de domínio ou posse admitidas

em lei;

IV - módulo fiscal - unidade de medida agrária para classificação

fundiária do imóvel, expressa em hectares, a qual poderá variar

conforme o Município, calculada pelo Instituto Nacional de Coloni-

zação e Reforma Agrária - Incra;

V - imóvel agrário - área contínua, qualquer que seja a sua locali-

zação, destinada à atividade agrária; e

VI - empreendimento familiar rural - forma associativa ou indivi-

dual da agricultura familiar instituída por pessoa jurídica” (BRASIL,

2017).

.

A definição legal de Agricultura Familiar no Brasil está contida no Decreto nº
9.064/17 (BRASIL, 2017) da Lei 11.326/06 (BRASIL, 2006). Para que seja enquadrado
como agricultor (a) familiar, o produtor (a) deverá atender os seguintes requisitos:

"I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, 50% da força de trabalho familiar no pro-

cesso produtivo e de geração de renda;

III - obter no mínimo, 50% da renda familiar de atividades econô-

micas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento es-

tritamente familiar” (BRASIL, 2017).

.

Baiardi (1999) tipifica em cinco categorias a AF com base no acesso ao mer-
cado: i) tecnificado, com forte inserção mercantil (produção de grãos); ii) integrado
verticalmente em complexos agro-industriais (aves e suínos); iii) tipicamente colonial
(policultura combinando lavouras, pomares com a pecuária); iv) semimercantil; v) si-
milar ao semimercantil, porém caracterizada pela marginalização do processo econô-
mico e pela falta de horizontes.



27

2.2.1 Perfil do Agricultor Familiar

Para conhecer o perfil do produtor familiar no Brasil, optou-se por analisar os
resultados do Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2019), principal fonte de dados esta-
tísticos sobre a estrutura e produção agropecuária no Brasil.

O IBGE (2019) classifica "produtor" como pessoa física ou jurídica, independen-
temente do gênero, tem autonomia sobre as operações que envolvem a exploração do
estabelecimento agropecuário (econômica ou técnica), podendo exercer todas as fun-
ções, direta ou indiretamente, por meio de um administrador (no caso do produtor ser
uma pessoa jurídica). Ademais não se pode confundir o produtor com proprietário das
terras.

Nesta seção, apresenta-se o resumo dos principais resultados do Censo Agro-
pecuário 2017 relacionados a Agricultura Familiar. De acordo com o Censo IBGE
(2021) há 5.073.324 de estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total
de 351.289.816 de hectares no território nacional.

No que se refere a propriedades rurais da AF, conforme ilustra a Figura 2, o
censo classificou 3.897.408 estabelecimentos, representando 77% do total das pro-
priedades rurais, responsáveis por 23% do valor da produção, ocupando uma área de
80.891.084 de hectares, o que corresponde a 23% da área total dos estabelecimentos
agropecuários, com produção total de R$ 106,1 bilhões.

Figura 2: Comparativo estabelecimentos agricultor familiar e não familiar

Fonte: IBGE (2019, 2021)

Os estados de Pernambuco, Ceará e Acre respectivamente, concentram maio-
res áreas ocupadas pela Agricultura Familiar (Figura 3). Os estados do Centro-Oeste
e São Paulo possuem as menores áreas de ocupação (IBGE, 2019).
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Figura 3: Área ocupada por tipo de agricultura (%)

Fonte: IBGE (2019)

Da condição do produtor em relação à terra, conforme (Tabela 1), áreas pró-
prias representam 80,9% das propriedades recenseadas (3.156.701). Cerca de 5,6%
aguardam a titulação definitiva de concessionário(a) ou assentado(a), seguido por co-
mandatário(a) 4,7%, arrendatário(a) 2,8%, parceiro(a) 2,2% e ocupante 2,1%. Vale
destacar que 54.394 (1,4%) dos estabelecimentos não se enquadraram em nenhuma
das opções.

Da condição legal do produtor (Tabela 2), 28% das propriedades (1,1 milhões)
foram classificados como produtor individual, sendo 72% (2,7 milhões) na categoria
de sociedade de pessoas ou condomínio, consórcio (quando o produtor é uma união
de pessoas, como: casal, pais e filhos, amigos, um condomínio ou um consórcio).

Da ocupação de pessoal (Tabela 3), das 15.105.125 de pessoas ocupadas tanto
da AF ou não, na época do recenseamento, cerca de 67% (10.115.559) da mão-de-
obra dos estabelecimentos agropecuários foram classificados como produtores fami-
liares. Foram considerados para registro de dados sobre pessoal ocupado, laços de
parentesco com o produtor e pessoas que trabalharam no estabelecimento.
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Tabela 1: Condição legal das terras e sua utilização.

Condição do produtor em relação as terras Estabelecimento Área (ha)

Proprietário(a) 3.156.701 71.336.379

Concessionário(a) ou assentado(a) aguardando titulação 219.478 4.283.219

Arrendatário(a) 111.226 1.718.895
Comandatário(a) 183.533 1.694.225
Parceiro(a) 88.643 888.558
Ocupante 83.433 969.809

Fonte: IBGE (2021)

Tabela 2: Condição legal do produtor

Condição legal Estabelecimentos Área (ha)

Produtor Individual 1.117.719 23.293.851
Condomínio, consórcio ou sociedade de pes-
soas

2.774.627 57.368.615

Fonte: IBGE (2021)

Tabela 3: Pessoal ocupado nas propriedades

Mão de obra Total
Homens Mulheres

Total < 14 anos Total < 14 anos

Não AF 4.989.566 3.928.224 81.947 1.061.342 56.977
AF 10.115.559 6.797.882 241.916 3.317.677 199.212

Fonte: IBGE (2021)

Da forma de obtenção de terra, (Tabela 4), 44,7% (1.710.473) obtiveram suas
terras por compra de particular. 40,9% (1.564.264) de herança ou doação. Apenas
5,3% representaram titulação ou licença de ocupação por reforma agrária.

Do valor da produção (Tabela 5), a produção total foi de R$ 106,1 bilhões.
Sendo que a produção animal porte grande representou 76% (R$ 37,4 bilhões) e da
produção vegetal, a lavoura temporária, caracterizada por cultura de curta ou média
duração e normalmente necessita de um novo plantio após a colheita, foi de 60% (R$
34,2 bilhões).
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Tabela 4: Forma de obtenção de terras

Obtenção de terras Estabelecimentos

Compra de particular 1.710.473
Herança ou doação 1.564.264
Titulação ou licença de ocupação por reforma agrária 203.298
Posse não titulada 155.343
Compra via crédito fundiário (cédula da terra, banco da terra
etc.)

48.301

Concessão de direito real de uso (licença de ocupação) 47.350
Concessão de terra indígena 32.133
Usucapião 29.047
Não sabe como obteve as terras 20.898
Titulação de comunidade quilombola (inclusive aquelas em fase
de regularização)

11.192

Titulação por regulamentação na Amazônia legal (Programa
Terra Legal)

1.849

Fonte: (IBGE, 2021)

Tabela 5: Valor total da produção por tipo de produção

Valor da produção animal (R$ 1.000) Valor da produção vegetal (R$ 1.000)

Animais de grande porte 37.413.790 Horticultura 5.192.979
Animais de médio porte 4.228.963 Floricultura 342.407
Animais de pequeno porte 761.393 Lavoura permanente 13.536.709
Aves 6.650.166 Lavoura temporária 34.165.125

Extração vegetal 1.787.125
Silvicultura 2.112.346

Fonte: IBGE (2021)

A Tabela 6 ilustra a produção e venda dos produtos de lavouras temporárias. A
cana de açúcar apresentou a maior produção com 12 milhões (t), 84% desse montante
foi destinado à comercialização, sendo 1,3 milhões de propriedades dedicadas a essa
cultura. Seguido pelo milho com 10 milhões (t), 57% para a comercialização, sendo 1,3
milhões de propriedades dedicadas a essa cultura. Em seguida a soja, com 9 milhões
(t) de grãos produzidos, sendo 86% para venda. A mandioca 56% da sua produção,
4,5 milhões (t), foram para consumo próprio, produzida em 829 mil propriedades. O
feijão, considerando todos os tipos, foram 511 mil (t) produzidas, contra 278 mil (t)
vendidas.
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Tabela 6: Produção e venda lavoura temporária

Produtos Estabelecimentos
Produção Venda

Quantidade
(t)

Quantidade
(t)

Cana de açúcar 134 791 12 306 409 10 431 482
Milho verde em grão 1.342.955 10.972.012 6.295.467
Soja em grão 164.710 9.558.657 8.226.551
Mandioca 829.062 4.562.821 2.019.722
Arroz em casca 134.791 1.207.534 989.905
Laranja 497.698 1.114.981 1.076.062
Trigo em grão 22.513 861.984 751.637
Café arábica 173.934 674.315 506.935
Café conilon 65.709 238.084 182.921
Feijão preto 201.845 164.708 120.431
Feijão fradinho 755.150 157.550 38.248
Feijão de cor 254.083 150.392 99.810
Cacau 101.205 92.011 90.427
Feijão verde 167.886 39.199 20.147
Algodão herbáceo 2.321 3.193 1.802

Período de referência: 01/10/2016 a 30/09/2017

Fonte: IBGE (2021)

Da utilização das terras (Tabela 7), 28% (12 milhões hectares) das áreas são
destinadas à pastagem plantada em boas condições de uso, o que significa, área
plantada ou em preparo para o plantio de espécies vegetais, destinada ao pastejo dos
animais existentes no estabelecimento, e que não estava degradada, pois recebera
manutenção frequente. Seguida por 16% (13 milhões de hectares) áreas de matas
ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, corres-
pondendo áreas utilizadas como reserva mínima ou para proteção ambiental ou fins
científicos e biológicos. Nessa categoria também foram consideradas as áreas com
mato ralo, caatinga, cerrado ou capoeirão, quando declaradas terem sido utilizadas
com tal finalidade. O cultivo de flores é a menor área utilizada pela AF, apenas 0,05%
(42 mil hectares).
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Tabela 7: Utilização das terras

Terras Área (ha)

Lavoura
Permanentes 3.069.574
Temporárias 9.427.542
Cultivo flores 42.640
Pastagens
Naturais 12.226.454
Plantas boas condições 22.898.815
Plantas má condições 3.853.019
Matas ou florestas
Naturais destinadas à preservação per-
manente ou reserva legal

13.341.870

Matas e/ou florestas naturais 5.956.804
Florestas plantadas 783.801
Sistemas agroflorestais

Cultivo c/ espécies florestais e também lavoura e pastejo 4.876.385

Não lavouras, pastagens e matas

Lâmina d’água, tanques, lagos e açudes 4.414.344

Fonte: IBGE (2021)

2.2.2 Ações Governamentais de Apoio à Agricultura Familiar

No ano Internacional da Agricultura Familiar, em 2014 (FAO, 2014b), e a década
da Agricultura Familiar (2019-2028) (FAO, 2014b; UN, 2019), a comunidade mundial
tem discutido os impactos do agricultor familiar na segurança alimentar, no desenvol-
vimento econômico distributivo e na sustentabilidade (Graeub et al., 2016). Não se
podem negar os esforços das lideranças mundiais em viabilizar ações propositivas
com vistas ao incremento da AF mundial.

Na visão de Buainain et al. (2003), é necessária a criação de uma estratégia de
desenvolvimento nacional da Agricultura Familiar, devendo ser um processo contínuo
de política de estado. Nesta seção serão apresentadas as principais políticas públicas
instituídas no Brasil para o desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura Familiar
(Figura 4).
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Figura 4: Políticas públicas para o fortalecimento da AF no Brasil.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento [BNDES] (2021b); BRASIL (2003, 2009)

A evolução do crédito rural no Brasil e o PRONAF:

Em 1967, a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) (Souza et al.,
2015) tornou-se, na época, um dos principais instrumentos de política pública visando
à modernização da produção agropecuária no Brasil (Godoi et al., 2016). Silva et al.
(1983) afirmam que a política do SNCR favoreceu a região Centro-Sul do País, em es-
pecial processos produtivos mais desenvolvidos e com tecnologias mais avançadas,
em detrimento do Norte-Nordeste, região tradicionalmente de monocultura de subsis-
tência e com baixa incidência de uso de equipamentos.

A análise de crédito foi voltada para o perfil de agricultores capitalizados e vincu-
lados a cadeias produtivas economicamente mais rentáveis (Schneider et al., 2020).
Na primeira década do programa SNCR, 40% dos recursos foram canalizados para
1% dos grandes produtores (Búrico, 2010), ou seja, os recursos eram distribuídos aos
agricultores que pudessem oferecer maiores garantias (Souza et al., 2015).

No ano 1994, liderado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (CONTAG), o governo brasileiro institucionaliza o Programa de Valorização da
Pequena Produção Rural (PROVAP) para atender demandas de movimentos sociais li-
gados aos agricultores familiares (Schneider et al., 2020). As reivindicações históricas
dos produtores familiares propunham ações, que pudessem mitigar o caráter seletivo
do SNCR (Godoi et al., 2016). Ainda assim, os resultados foram insignificantes, visto
as dificuldades de acesso ao programa pelos agricultores familiares.
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O PROVAP foi alicerce para criação em 1996, de importante política pública
destinada ao setor rural, o PRONAF (Schneider et al., 2020). O programa foi im-
plantado com o objetivo de solucionar as dificuldades de acesso ao crédito rural pelo
pequeno produtor (Souza et al., 2013), que representou reconhecimento do Governo
Federal a uma nova categoria social, os agricultores familiares (Schneider et al., 2009).

A diretriz geral do PRONAF consiste no fortalecimento da capacidade produtiva
da agricultura familiar, geração de emprego e renda nas áreas rurais, bem como a
melhora na qualidade de vida dos agricultores familiares (Spanevello et al., 2016). Os
autores destacam: adequar as políticas públicas conforme a realidade dos agricultores
familiares; possibilitar infraestrutura adequada à melhoria do desempenho produtivo
dos agricultores familiares; promover a profissionalização da AF por meio de acesso a
novas tecnologias; e inserir os agricultores aos mercados de insumos e produtos.

O mecanismo de acesso ao PRONAF é a Declaração de Aptidão (DAP), instru-
mento comprobatório de enquadramento do agricultor como produtor familiar (BNDES,
2021b). O DAP garante ao pequeno agricultor acesso a outras políticas públicas como:
comercialização, programas de habitação rural, e documento de autenticação das ati-
vidades agrícolas do agricultor para fins de aposentadoria (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento [MAPA], 2021).

A Figura 5 ilustra as linhas de crédito e seus subprogramas.

Figura 5: Programas e subprogramas PRONAF

Fonte: BNDES (2021b)

Os programas PRONAF Custeio e PRONAF Investimento objetivam promover
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"implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento,
industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias ru-
rais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar"
(BNDES, 2021b).

Visando que os recursos cheguem a todos os municípios do Brasil e com intuito
de atingir o maior número de beneficiados possíveis, o BNDES estabeleceu parcerias
com instituições financeiras. As operações realizadas por meio dessas instituições
parceiras são chamadas modalidades indiretas. Desse modo, a análise do financi-
amento é feita pela própria instituição, que assume o risco de crédito da operação,
cabendo a ela aceitar ou não o pedido de crédito, conforme acordo com parâmetros
definidos pelo (BNDES, 2021b).

Há duas modalidades de operação indireta: (i) automática, em que a operação
não precisa passar por avaliação prévia do BNDES. A análise é executada instituição
financeira credenciada, que aprova o crédito e solicita ao BNDES a homologação
e liberação dos recursos, podendo alcançar o valor até R$ 150 milhões; e (ii) não
automática; é necessária uma consulta prévia, operação é encaminhada ao BNDES
pela instituição financeira credenciada, para analise do financiamento. O valor mínimo
para essa modalidade é R$ 10 milhões (BNDES, 2021a).

1) PRONAF Custeio - possui duas linhas de financiamento:
(i) Custeio Agrícola: destina-se ao atendimento das despesas normais do ci-

clo produtivo de lavouras periódicas, da entressafra de lavouras permanentes ou da
extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados;

(ii) Custeio Pecuário: destina-se ao atendimento das despesas normais de ex-
ploração pecuária (para efeito de crédito de custeio, a apicultura, a avicultura, a pisci-
cultura, a sericicultura, a aquicultura e a pesca comercial são consideradas exploração
pecuária) (BNDES, 2021b).

Conforme Figura 6, os valores contratados pela modalidade indireta automática
(custeio agrícola e pecuário) na série histórica de 11 anos foram de R$ 6,1 bilhões,
com o ano de 2019 maior na alocação de recursos (R$ 971 milhões). Ressalta-se que
não foram registrados recursos na modalidade indireta não automática.

2) PRONAF Investimento - Possui oito linhas de financiamento:
(i) Pronaf Mulher: financiamento à mulher agricultora integrante de unidade

familiar de produção enquadrada no Pronaf, independentemente do estado civil;
(ii) Pronaf Agroindústria: financiamento a agricultores e produtores rurais fami-

liares, pessoas físicas e jurídicas, e a cooperativas para investimento em beneficia-
mento, armazenagem, processamento e comercialização agrícola, extrativista, arte-
sanal e de produtos florestais; e para apoio à exploração de turismo rural;

(iii) Agroecologia: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares,
pessoas físicas, para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou or-
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Figura 6: Valores contratados PRONAF Custeio - Modalidade indireta automática (2010/2020)

Fonte: BNDES (2021b)

gânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendi-
mento;

(iv) Pronaf Bioeconomia: financiamento a agricultores e produtores rurais fami-
liares, pessoas físicas, para investimento na utilização de tecnologias de energia re-
novável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos
hidroenergéticos, silvicultura e adoção de práticas conservacionistas e de correção da
acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade
produtiva;

(v) Pronaf Mais Alimentos: financiamento a agricultores e produtores rurais fa-
miliares, pessoas físicas, para investimento em sua estrutura de produção e serviços,
visando ao aumento de produtividade e à elevação da renda da família;

(vi) Pronaf Jovem: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares,
pessoas físicas, para investimento nas atividades de produção, desde que beneficiá-
rios sejam maiores de 16 anos e menores de 29 anos entre outros requisitos;

(vii) Pronaf Microcrédito (Grupo "B"): financiamento a agricultores e produtores
rurais familiares, pessoas físicas, que tenham obtido renda bruta familiar de até R$ 20
mil, nos 12 meses de produção normal que antecederam a solicitação da Declaração
de Aptidão ao PRONAF (DAP);

(viii) Pronaf Cotas-Partes: financiamento para integralização de cotas-partes
por beneficiários do Pronaf associados a cooperativas de produção rural; e aplicação
pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro
(BNDES, 2021b).
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Em relação ao PRONAF Investimento na modalidade indireta automática (Fi-
gura 7), os valores contratados pela modalidade indireta automática somaram R$ 17,4
bilhões. O ano de 2018 foi o de mais recursos alocados (R$ 2,7 bilhões). Na modali-
dade indireta não automática, a série histórica registrou R$ 277,4 milhões no período.
O ano de 2014 teve o maior destaque com R$ 113,5 milhões.

Figura 7: Valores contratados PRONAF Investimento - Modalidade indireta automática e não
automática (2010/2020)

Fonte: BNDES (2021b)

Analisando a série histórica (2015/2020) representada na Figura 8, o programa
financiou cerca de R$ 23,8 bilhões em crédito rural. O PRONAF Investimento repre-
sentou aproximadamente 73% do valor total, enquanto PRONAF Custeio cerca de
25% do montante.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

O PAA foi criado por meio da Lei nº 10.696/03 (BRASIL, 2003). É uma das
principais ações governamentais de apoio e incentivo à AF no Brasil. Com essa ini-
ciativa, agricultores, associações e cooperativa de produtores fornecem produtos a
órgãos públicos pelo mercado institucional (Companhia Nacional de Abastecimento
[CONAB], 2020). O programa compreende ações vinculadas à distribuição de alimen-
tos para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques
estratégicos, mediante a compra da produção de agricultores familiares, assentados
da reforma agrária INCRA (2021) e comunidades tradicionais (povos indígenas e qui-
lombolas).



38

Figura 8: Total Recursos PRONAF (2010/2020)

Fonte: BNDES (2021b)

O programa compra alimentos da Agricultura Familiar e dispensa licitação. O
PAA foi estruturado em modalidades para beneficiar o produtor familiar, que vende os
alimentos e as pessoas que os consumem. A finalidade dos alimentos depende da
modalidade do PAA pela qual os produtos são adquiridos (MINISTÉRIO DA CIDADA-
NIA, 2021).

A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra
com Doação Simultânea; Compra Institucional; Incentivo à Produção e ao Consumo
de Leite; Compra Direta; Apoio à Formação de Estoques; e Aquisição de Sementes,
descritas a seguir, considerando a série histórica dos recursos alocados no programa
de 2015 a 2020.

1) Compra com doação simultânea (CDS) (Executor CONAB) - O público con-
sumidor são pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, atendi-
das pelas entidades sociais, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e
nutricional (SAN) e pela rede pública e filantrópica de ensino (MINISTÉRIO DA CIDA-
DANIA, 2021).

Há dois entes executores nessa modalidade, os estados e municípios que for-
malizam um termo de adesão junto ao Governo Federal e passam a ser responsáveis
pela compra e distribuição dos alimentos com limite de R$ 6 mil/ano por agricultor fa-
miliar. Quando articulado com cooperativas e associações, os agricultores familiares,
com limite de R$ 8 mil/ano por agricultor, elaboram projetos em articulação com en-
tidades que vão receber os produtos, por exemplo banco de alimentos (Souza et al.,
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2020).
Conforme Figura 9, em 2015, foram alocados R$ 241,2 milhões. Ao analisar

a série histórica, constatou-se que 2019 teve o menor resultado (R$ 32,3 milhões)
67% a menos que 2018 (R$ 98,2 milhões). Já em 2020, o governo aportou R$ 223,2
milhões, um crescimento de 591% em relação ao ano anterior.

Figura 9: PAA - Compra com doação simultânea (2015/2020)

Fonte: CONAB (2020)

2) Compra Institucional (Executor Estados, Municípios e Órgãos Federais da
administração pública direta e indireta) - Recursos próprios executam compras dos
alimentos por meio de chamadas públicas, como destino hospitais públicos, quartéis,
presídios, restaurantes universitários, creches e escolas etc. Cada produtor familiar
pode vender até R$ 20 mil/ano.

Pelo fato dessa operação ser executada com recursos próprios de cada ente
público, não foi possível apresentar dados estatísticos relacionados à aquisição de
compra dessa modalidade.

3) PAA Leite (Executor Ministério da Cidadania) - Essa modalidade é específica
para região Nordeste e Norte de Minas Gerais, no limite R$ 9.500/ano por produtor.
Esse trabalho incentiva o consumo regular de leite pelas famílias em insegurança
alimentar e nutricional.

Conforme Figura 10, em 2015 foram alocados nessa modalidade R$ 194,4 mi-
lhões. Nos anos seguintes há uma redução de recursos. Se comparado com o ano de
2020 (R$ 75,9 milhões) e 2015, pode-se observar redução de 61%.
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Figura 10: PAA - Leite Integra (2015/2020)

Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2021)

4) Compra Direta (Executor CONAB) - Permite a compra de produtos com a
finalidade de sustentar preços, também operacionalizada pela CONAB (2019), limite
de R$ 8 mil/ano por produtor. Para as organizações fornecedoras (associações/coo-
perativas), esse valor é de R$ 500 mil, desde que respeitados os limites por unidade
familiar. Os produtores familiares vendem alimentos para o Governo Federal a valores
na faixa de preço mínimo de mercado.

Como gestora da operação, a CONAB (2019) realiza a aquisição dos alimentos
e estabelece normas de controle de qualidade. Assim como na compra com doação,
os alimentos adquiridos são destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade
social.

Conforme Figura 11, nessa modalidade apenas as regiões Nordeste e Sul ob-
tiveram recursos para execução da modalidade. Sendo 2015 R$ 11,1 milhões e 2017
R$ 16,6 milhões.

5) Formação de estoques (Executor CONAB) - As organizações fornecedoras
(associações/cooperativas) envia uma proposta à CONAB (2019), gestora da moda-
lidade, com especificação do produto, quantidade, preço proposto, prazo necessário
para a formação do estoque e os agricultores beneficiados.

As associações e cooperativas recebem apoio financeiro para a formação de
estoques (alimentos), que são posteriormente comercializados. Recursos serão de-
volvidos ao poder público. O limite é de R$ 8 mil/ano por família de R$ 1,5 milhão por
organização fornecedora.

Conforme Figura 12, quando comparado 2016 (R$ 9,5 milhões) com 2015 (R$
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Figura 11: PAA - Compra direta (2015/2020)

Fonte: CONAB (2020)

20,7 milhões), houve uma queda de 54% na alocação dos recursos, que se manteve
nos anos seguintes, 2017 (49%) 2018 (28%). Em 2019 houve um aumento de 30%
em relação a 2018, e em 2020 não foi registrada nenhuma operação.

Figura 12: PAA - Formação de estoques (2015/2020)

Fonte: CONAB (2020)

6) Aquisição de Sementes (Executor CONAB) - Adquiri sementes que pode
ocorrer junto às organizações fornecedoras (associações/cooperativas) e doa a fa-
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mílias inscritas no Cadastro Único, que englobam mulheres, assentados, povos indí-
genas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Os valores são limitados a R$
500 mil ou por meio de chamada pública acima de R$ 500 mil. Cada organização pode
fornecer até R$ 6 milhões por ano em sementes, com limite R$ 16 mil/ano agricultor.

As sementes adquiridas pelo PAA devem cumprir as normas vigentes de certi-
ficação, sendo vetada a compra de sementes geneticamente modificadas.

Conforme Figura 13, a modalidade registrou, em 2015, aporte de R$ 14,3 mi-
lhões. Os dados apontam queda significativa no ano seguinte de 72% (R$ 4 milhões).
Em 2019 (R$ 4,3 milhões) quando comparado com o ano anterior (R$ 2,2 milhões)
houve crescimento de 91% nos recursos alocados nessa modalidade. Em 2020, os
recursos foram de apenas R$ 249 mil.

Figura 13: PAA - Aquisição de sementes (2015/2020)

Fonte: CONAB (2020)

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

O Art. 14 da Lei nº 11.947 (BRASIL, 2009) estabelece o mínimo de 30% (trinta
por cento) do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação [FNDE] (2020) e com destino ao PNAE, deverão ser uti-
lizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e
do produtor familiar rural, e ou suas organizações, prioridade aos assentamentos da
reforma agrária, bem como as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas. O artigo versa através do § 1º a respeito da não obrigatoriedade de pro-
cesso licitatório para aquisição, desde que os preços sejam compatíveis com valores
do mercado local.
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Em termos operacionais, o PNAE é um programa governamental que oferece
alimentação escolar aos estudantes matriculados na rede pública de ensino (educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos), escolas fi-
lantrópicas e entidades comunitárias, conveniadas com o poder público (FNDE, 2020).
O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, pelos Conselhos
de Alimentação Escolar (CAE) e pelo Governo Federal por meio do Tribunal de Contas
da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público
(FNDE, 2020).

O FNDE é responsável pelo financiamento e gerenciamento do PNAE em nível
nacional, das Entidades Executoras (EE): Secretarias de educação dos estados e do
Distrito Federal, prefeituras municipais e creches, pré-escolas e escolas federais do
ensino fundamental (FNDE, 2020).

Cabe ao PNAE a execução do planejamento tácito atuando como articulador
entre os recursos vindos do Governo Federal e as EE. Os valores são distribuídos em
caráter suplementar para cobertura dos 200 dias letivos, com base no censo escolar
do ano anterior, de acordo com o número de matriculados em cada rede pública de
ensino (FNDE, 2020).

A Figura 14 destaca quatro formas de gestão dos recursos do PNAE, descritas
a seguir:

1) Gestão centralizada - FNDE realiza o aporte dos recursos financeiros as
EE que, por sua vez realizam a aquisição dos alimentos de acordo com as regras
estabelecidas pela legislação pertinente e distribuem para sua rede escolar.

2) Gestão semi centralizada - FNDE repassa os recursos financeiros para às
EE, que compram alimentos não perecíveis e distribui para as escolas. Transfere o
restante dos recursos para as escolas comprarem alimentos perecíveis. Ou repassa
os recursos integralmente às escolas para aquisição dos alimentos.

3) Gestão terceirizada - FNDE repassa os recursos financeiros para as EE que,
por sua vez, contratam empresa fornecedora de refeições por meio de licitação para
atender escolas públicas.

4) Gestão descentralizadas (Escolares) - FNDE repassa os recursos financei-
ros para as EE que, transferem os recursos para às escolas. Cada escola efetua a
aquisição dos alimentos, obedecendo à legislação específica sobre a compra, com
supervisão do setor responsável pelo programa nas EE.

Na Tabela 8, pode ser observado o comparativo total de valores transferidos
FNDE x valores aquisição AF. Analisando a média do período, a compra da Agricultura
Familiar representou 18%. Apesar do impositivo de compra de no mínimo 30% de
gêneros alimentícios oriundos da AF, muitas entidades executaras têm dificuldade em
acessar à produção familiar onde estão localizadas.

As limitações de análise das transferências do FNDE (Tabela 8) se justifica pelo
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Figura 14: Estrutura operacional PNAE

Fonte: FNDE (2020)

Tabela 8: Alocação recursos PNAE (2011/2017)

Ano Valor Transferido FNDE Valor aquisições da AF %

2011 R$ 4.828.707.942,40 R$ 433.612.256,43 8,98
2012 R$ 3.218.920.826,00 R$ 366.611.838,48 11,39
2013 R$ 3.539.356.603,40 R$ 637.722.661,32 18,02
2014 R$ 3.329.109.837,20 R$ 719.384.367,45 21,61
2015 R$ 3.762.308.428,56 R$ 858.570.675,64 22,82
2016 R$ 3.882.673.284,31 R$ 858.777.139,55 22,12
2017 R$ 3.918.241.887,80 R$ 846.788.086,68 21,61

Fonte: FNDE (2020)
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fato de Governo Federal ainda não ter divulgado os dados estatísticos de 2018 a 2020.
Políticas públicas como PAA/PNAE são fundamentais para renda dos estabele-

cimentos rurais familiares. São programas cuja estrutura nortearam a compra institu-
cional, como instrumento governamental de incentivo e criação de mercados para os
produtos advindos de assentamentos de reforma agrária, povos tradicionais, visando
fortalecer economicamente o agricultor familiar, promovendo melhorias na qualidade
da alimentação, segurança alimentar da população em vulnerabilidade nutricional, ge-
rando bem-estar social (Triches & Grisa, 2015).

No Brasil, a estrutura de comercialização da produção da AF tem característi-
cas próprias, visto o mercado institucional (PAA/PNAE), como pode ser observado na
Figura 15.

Figura 15: Modelo de comercialização AF no Brasil

Fonte: Adaptado Scarabelot & Schneider (2012); Darolt (2013); Aguiar et al. (2018)

Em termos práticas são canais de comercialização:

• Venda direta: Quando o produtor entrega diretamente a mercadoria ao consumi-
dor (local da produção, espaço próprio produtor, por internet, cestas de produtos
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orgânicos, feira do produtor, lojas de produtores, beira da estrada, eventos públi-
cos e privados) (Scarabelot & Schneider, 2012; Darolt et al., 2016; Aguiar et al.,
2018).

• Venda indireta: Quando a venda é executada com um ou mais intermediário.
Pode ser através do mercado tradicional (redes de supermercados, atravessa-
dores, feirantes, centrais de abastecimento, restaurantes, lojas virtuais coope-
rativas), e mercado institucional (PAA, PNAE) (Scarabelot & Schneider, 2012;
Darolt et al., 2016; Aguiar et al., 2018), nesse caso, o que tem dado sustentação
à AF nos últimos anos, devido aos impositivos dos programas

Ueno et al. (2016), do estudo denominado: "Estratégias de comercialização
da agricultura familiar: estudos de caso em assentamentos rurais do estado de São
Paulo", a escolha dos canais de comercialização é estratégica para definição de ga-
nhos dos agricultores e a segurança quanto às oscilações de mercado.

Os autores contribuem para melhor análise do tema, na medida em que classi-
ficaram os canais de comercialização da AF no Brasil, como pode ser observado na
Figura 16.

Figura 16: Classificação dos canais de comercialização da AF

Fonte: Ueno et al. (2016)

A classificação de Ueno et al. (2016) partiu de duas perspectivas, vínculo local/-
regional e nacional/internacional baseado nos estudos de Maluf (2004), que vincula a
produção da AF com dois mercados destintos:
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(i) Cadeias integradas nacional e internacional, consideradas pelo autor como
agricultura integrada, produtos direcionados à agroindústria, monocultura, baixa auto-
nomia dos agricultores nos processos de escolhas e negociação de preços na cadeia
produtiva.

(ii) Cadeias regionais, vinculadas a sistemas alimentares de produção, distribui-
ção e consumo local. O tipo de mercado é mais adequado às características produti-
vas da AF (tradicional, produção pequena e diversificada, pouca capitalizada e baixa
tecnologia).

Ueno et al. (2016) acreditam que vínculos nacionais/internacionais devem ser
comparados aos circuitos longos de comercialização, os consumidores são acessa-
dos de forma indireta (um ou mais intermediários). Os intervenientes são grandes
cooperativas, indústria alimentar, tendo como produtos de circulação bens destinados
à exportação, à agroindústria e às redes de supermercados.

Em relação ao vínculo local/regional, Ueno et al. (2016) comparam a circuitos
curtos de comercialização, caracterizados pela proximidade geográfica, interações so-
ciais, base da relação produtor e consumidor, tendo como principal característica a
intervenção do pequeno produtor familiar, comercializando produtos variados em pe-
quenas propriedades, refletindo hábitos e tradições regionais, expressões de diversi-
dade, estreita relação com o meio ambiente e a preservação dos recursos naturais,
baseado na produção artesanal.

2.3 Supply Chains

Com a competitividade global, as organizações precisam se adaptar aos novos
padrões de concorrência. Novas estratégias de negócios surgiram para aumentar efi-
ciência coletiva e individual das empresas por meio de uma perspectiva diferente entre
as relações empresa/fornecedor/consumidor (Thomé et al., 2021). Com o advento da
globalização, emergem mercados e competidores globais, e o desempenho das orga-
nizações, em termos de custos e eficiência, tornou-se uma questão de sobrevivência
(Bowersox et al., 2013).

A logística interfere em várias atividades do cotidiano das empresas, quanto a
custos, tempo e eficiência (Ballou, 2007, 2013). Ao longo das décadas, a logística tem
melhorado seus processos e atividades (Fig.17) em busca da vantagem competitiva
(Christopher, 2018).
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Figura 17: Evolução da Logística

Fonte: David e Stewart (2010)

Ballou (2013) destaca a evolução da logística empresarial a partir da década
de 1950, impulsionada pelos novos padrões de demanda do consumidor, pressão dos
custos nas indústrias, evolução na tecnologia de computadores. Em 1970, evidencia-
se o desenvolvimento de estratégias com foco na administração de materiais e distri-
buição física, em virtude dos processos flexíveis de produção (Novaes, 2015).

Nos anos de 1980, novas tecnologias propiciaram a integração dos processos,
surgindo o conceito de logística integrada, caracterizada pelo emprego de tecnolo-
gias de informação e sistema de comunicação, que promoveram uma forte integração
da logística (Rezende, 2005). A partir de novas perspectivas, surge uma abordagem
integrada e simplificada da gestão, emergindo o conceito da Supply Chain (SC) - Ca-
deia de Suprimentos e por conseguinte Supply Chain Management (SCM) - Gestão
da Cadeia de Suprimentos (David & Stewart, 2010).

O SCM tem recebido atenção desde o início da década de 1980 (Cooper et al.,
1997; Croom et al., 2000; David & Stewart, 2010). Segundo Heckmann (2003), o termo
supply chain management surgiu pela primeira vez em 1982, quando Arnold Krans-
dorff versa em seu artigo pela primeira vez o termo SCM, cunhado por Keith Oliver, na
época executivo da Booz Allen, empresa de consultoria e gestão estadounidense.

Desde então, vários conceitos foram atribuídos ao gerenciamento da cadeia
de suprimentos, visando atribuir uma abordagem integrativa para lidar com o plane-
jamento e controle do fluxo de materiais dos fornecedores para consumidores finais
(Chopra & Meindl, 2015; Christopher, 2018).

Na visão de Tan et al. (1998), a gestão da cadeia de suprimentos abrange
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o gerenciamento de suprimentos, a partir do fornecimento do material bruto até o
produto final e como as empresas utilizam processos, tecnologia e capacidade de
seus fornecedores em aumentar a vantagem competitiva. É um conceito de gestão
que amplia as atividades tradicionais intraempresariais, trazendo parceiros comerciais
aliado ao objetivo comum de otimização e eficiência.

Berry et al. (1994) destacam a gestão da cadeia de suprimentos com objetivo
de construir confiança, trocar informações sobre as necessidades do mercado, de-
senvolver novos produtos, visando a promoção de um relacionamento significativo de
longo prazo. Uma abordagem integrativa para lidar com o planejamento e controle do
fluxo de materiais entre fornecedores para usuários finais.

Christopher (2018) define SCM como "a gestão de relações a montante e a
jusante com fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente valor superior ao
menor custo para toda a cadeia de suprimentos". O autor esclarece que o foco está
nas gestão de relações em busca de resultados mais lucrativos para todas as partes
da cadeia. Bowersox et al. (2013) acrescentam que o SCM é uma estrutura estratégica
de colaboração entre empresas, visando melhorar a eficiência operacional, gerando
condições de maior grau de competitividade das organizações.

A finalidade da cadeia de suprimento conforme afirmam Chopra & Meindl (2015),
é maximizar o valor gerado, tendo como valor o excedente gerado pela cadeia de su-
primentos. Para os autores, valor é a diferença entre o que vale o produto entregue ao
cliente e o custo total incidente em todas as atividades da cadeia até sua entrega.

O termo Cadeia de Suprimentos (Suply Chain - SC) tem sido usado como defi-
nição dos “relacionamentos empresariais realizados com intuito de atender aos requi-
sitos dos consumidores” (Reis et al., 2015). Bertaglia (2016) corrobora com Reis et al.
(2015) ao afirmar que a Suply Chain é um conjunto de atividades necessárias para a
obtenção de materiais, agregação de valor de acordo com especificações dos clientes
e disponibilização dos produtos no momento e local pretendidos por eles, como pode
ser observado na Figura 18.
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Figura 18: Estrutura Cadeia de Suprimentos.

Fonte: Souza et al. (2021)

Na Figura 18, a cadeia de suprimentos é representada por vários agentes exe-
cutando atividades logísticas, que se conectam entre si, tendo por finalidade entregar
valor (produto/serviço) para o cliente final. Este, por sua vez, remunera toda a cadeia,
que redistribui parte financeira aos atores conforme participação na cadeia (Reis et al.,
2015).

Para Christopher (2018), a gestão da cadeia de suprimentos deve concentrar
seus esforços no gerenciamento das relações com todos os envolvidos na cadeia, com
intuito de alcançar resultados mais lucrativos para a rede. O autor propõe que o termo
“cadeia” seja substituído por “rede”, tendo em vista a existência de várias camadas de
fornecedores e clientes.

As atividades da cadeia de suprimentos estão concentradas em compras, ges-
tão do ciclo de vida do produto, planejamento da cadeia de suprimentos, logística
e gerenciamento de pedidos (Choon Tan et al., 2002). O SCM também abrange as
atividades relacionadas ao comércio global, como o gerenciamento de fornecedores
globais e processos de produção multinacionais (Chopra & Meindl, 2015).

A gestão da cadeia de suprimentos pode fornecer uma gama de possibilidades
para aumentar a eficiência e a produtividade contribuindo significativamente para a re-
dução de custos, fonte de vantagem competitiva (Chopra & Meindl, 2015), capacidade
das organizações em se destacar no mercado junto dos seus clientes e concorrentes
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(vantagem de valor), operando com custos mais baixos e, por conseguinte, gerando
mais lucros (vantagem de custos) (Christopher, 2018).

2.4 Food Supply Chain

A responsabilidade pela qualidade do produto no desempenho social e ambien-
tal tem sido o foco estratégico da Food Supply Chain (FSC) - Cadeia de Suprimentos
Alimentares (Aruoma, 2006). A cooperação entre fabricantes de alimentos, varejis-
tas, sociedade civil, poder público e agricultores é fundamental para a melhoria nos
padrões de qualidade das cadeias de suprimentos alimentares, a fim de que os agri-
cultores adotem práticas agrícolas mais sustentáveis (Smith, 2008).

Em consonância com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), se-
gundo Menezes (2020), além da busca por retorno financeiro sustentável, essas ca-
deias têm pautado seus esforços em ações voltadas para redução de perdas e des-
perdícios existentes nas etapas de comercialização (Moraes & Souza, 2018; Santos
& Martins, 2021) e diminuição da emissão de dióxido de carbono (CO2) (Lucena &
Massuia, 2021; FAO, 2021).

As perdas e os desperdícios ocorrem desde o momento da produção, distri-
buição, armazenamento e comercialização, até chegar ao consumo final. Belik et al.
(2012) enfatizam que as perdas ocorrem na diminuição da quantidade ou na quali-
dade do alimento nas atividades da cadeia de suprimentos e, por consequência, re-
duz a quantidade ofertada à população. Já o desperdício de alimentos, segundo Belik
et al. (2012), está ligado ao comportamento humano, acontece no processo de comer-
cialização no varejo e consumo nas residências, de modo ligado ao comportamento
humano. Portanto, "as perdas têm caráter não intencional, enquanto o desperdício
parte de uma condição intencional" (Beckie et al., 2012).

Maldonado & Moya (2013) destacam a deficiência logística de distribuição como
uma das causas atuais da manutenção da fome e insegurança alimentar mundial.
Para os autores, 30% dos alimentos para consumo humano produzidos no mundo
são desperdiçados ou perdidos. Isso significa maiores desperdícios de recursos não
renováveis e comprometimento do desenvolvimento sustentável, alimentos mais ca-
ros, menor valor agregado, distribuição não equilibrada de lucros entres os membros
da cadeia (Todorovic et al., 2018) e por conseguinte, maior restrição de acesso aos
alimentos pelas comunidades pobres.

Segundo a FAO (2021), a cadeia de abastecimento alimentar tem grande po-
tencial de se tornar um dos maiores emissores de C02. Isso ocorre em virtude do
crescimento das atividades da cadeia de suprimentos, processamento, embalagens
e transporte de alimentos, entre outros. Os dados apresentados pela FAO (2021)
revelam que 31% do total de emissões de CO2, ou 16,5 bilhões de toneladas, são
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provenientes de sistemas agroalimentares, um aumento de 17% em relação a 1990,
quando a população global era menor.

A compra de produtos locais com maior frescor do alimento, maior conheci-
mento da fonte produtora e por isso maior certeza de sua qualidade (Smith, 2008)
sejam atributos percebidos pelos consumidores nos sistemas alimentares locais, e
portanto, fonte de vantagem competitiva quando bem aproveitada, No entanto, o ge-
renciamento das cadeias de suprimentos alimentares é um grande desafio para o
pequeno agricultor familiar, muitas de suas propriedades estão localizadas em áreas
remotas com acesso à infraestrutura de escoamento deficitária, elevando os custos
de transação. Além das perdas de qualidade por meio de práticas inadequadas de
manuseio e armazenagem pós-colheita, geram dificuldades para agricultores no cum-
primento de requisitos de qualidade (Maiellaro et al., 2021).

O acesso limitado à tecnologia, articulação de novas redes e alianças, estra-
tégias de distribuição para ampliar o alcance geográfico, operando de maneira mais
econômica e geograficamente acessível para novos clientes e atuais (Mars & Schau,
2019), são obstáculos a serem vencidos para melhor eficácia na gestão da cadeia
de suprimento alimentar sustentável, como fonte de bem-estar social (Gonzalez-Feliu
et al., 2018), especialmente nas redes agroalimentares locais onde se observa o maior
protagonismo da Agricultura Familiar (Hill, 1993; Toader & Roman, 2015; Graeub et al.,
2016; Godoy-Durán et al., 2017; FAO, 2014b, 2019a,b).

2.5 Desenvolvimento Short Food Supply Chain

A busca por alimentos de qualidade tem sido objeto de discussão em vários
segmentos da sociedade mundial nas últimas décadas (Hinrichs, 2003; Finglas et al.,
2010; Gorski et al., 2016; Shimoda, 2018; Martins et al., 2019; Delgado et al., 2021).
O tema tem ganhado força como uma das bandeiras do ativismo social e ambiental
(Van Bommel & Spicer, 2011).

Modificações genéticas de sementes e o excesso do uso de pesticidas, em-
bora consideradas essenciais para produção de larga escala, têm sido alvo de críticas
devido ao seu potencial nocivo. Um desses críticos é o movimento conhecido como
Slow Food, que preconiza nova proposta à cultura alimentar mundial dominante: me-
lhorar a qualidade das refeições, promover a produção sustentável, valorizar o produto
e produtor e preservar o meio ambiente (Fontefrancesco, 2018). Desse modo, visa
contrapor as tendências de concentração econômica, baixo empoderamento social e
degradação ambiental no cenário agrícola (Hinrichs, 2003).

Goodman (2003) corrobora com a proposta do Slow Food quando denominou
quality turn, conhecido no Brasil como virada da qualidade, movimento que consiste na
busca por comida com maior qualidade nutricional, atestando sua origem, respeitando
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as características da cultura local com produção sustentável.
Desde então, movimentos como Local Food, Alternative Food Networks e Short

Food Supply Chain surgiram e têm atraído cada vez mais a atenção de adeptos a uma
nova proposta de consumo, tendo no cerne da sua concepção, forte apelo socioeconô-
mico a fim de promover justiça social aos produtores e comunidades locais (Brunori,
2007; Martinez et al., 2010; O’Neill, 2014; Duarte & Thomé, 2016; Coelho et al., 2018).

2.5.1 Alternative Food Networks

O sistema alimentar globalizado, envolvendo ampliação das cadeias de abas-
tecimento com foco na relação custo-eficácia, causou desconexão entre produtores
e consumidores (Corsi & Mazzocchi, 2019). Crises e escândalos alimentares contri-
buíram para uma maior consciência social (Si et al., 2015). Esses acontecimentos
afetaram a confiança dos consumidores aos sistemas alimentares em geral, desper-
tando interesse a novas alternativas de consumo alimentar (Corsi & Mazzocchi, 2019).

Conhecida em âmbito internacional como Alternative Food Networks (AFN), as
Redes Alimentares Alternativas se apresentam como proposição ao modelo agroali-
mentar tradicional (Goodman, 2012). Para Darolt et al. (2016), as AFNs contribuem
sobremaneira para "reinserção econômica de agricultores familiares brasileiros excluí-
dos do processo de modernização agrícola".

De acordo com Feenstra (1997), as AFNs estão fixadas em lugares específicos,
e objetivam ser economicamente viáveis para agricultores e consumidores, através de
uso de práticas de produção e distribuição ecologicamente corretas e aumentam a
equidade social e a para todos os membros da comunidade.

Darolt et al. (2016) destacam o surgimento dessas redes na França, na década
de 1980, e no Brasil em 1990. No entanto, para Corsi & Mazzocchi (2019) a concep-
ção AFN está lastreada nos movimentos sociais da década de 1960, que buscavam
realocar a produção e o consumo de alimentos.

Para Hinrichs (2003) sistemas alimentares locais são parte de um movimento
interacional entre comunidade e sociedade civil, visando contrapor as tendências de
concentração econômica, baixo empoderamento social e degradação ambiental no ce-
nário agrícola local. Essas redes contemplam os circuitos curtos (Darolt et al., 2016)
que se organizam em arranjos locais, empregando insumo próprios, utilizando-se de
baixa escala de produção com foco na qualidade (Pivoto et al., 2016), como principal
característica está a estreita relação produtor/consumidor, impactando socioeconomi-
camente a coletividade local (Holloway et al., 2010; Opitz et al., 2017; Zoll et al., 2018).

Outras características são descritas por Darolt et al. (2016): "reconexão entre
produção e consumo dentro de padrões sustentáveis; dinamização de mercados lo-
cais com identidade territorial e revalorização da circulação de produtos de qualidade



54

diferenciada, como é o caso de produtos de base ecológica". Segundo Tregear (2011),
os alimentos que circulam nessas redes são carregados de virtudes socioeconômica,
promovem benefícios ecológicos, quanto à redução de milhas alimentares e emissões
de carbono.

Segundo Goodman (2003) the quality turn consiste em um novo critério de con-
sumo de alimentos, que visa alimentos com maior qualidade nutricional, com atestado
de origem, respeitando as características da cultura local, manejo agroecológico e a
produção sustentável, com forte apelo socioeconômico, buscando garantir justiça so-
cial para os agricultores locais e suas comunidades (Brunori, 2007; Martinez et al.,
2010; O’Neill, 2014; Duarte & Thomé, 2016; Coelho et al., 2018).

Para Kessari et al. (2020), a consolidação das redes alternativas tem contri-
buído para o surgimento de novas formas de ação coletiva. Agricultores se articulam
em pequenas estruturas, criadas para viabilizar o comércio de produtos locais com
motivações sociais de transparência, agricultura sustentável, qualidade dos alimentos
e melhoria da subsistência dos produtores.

Neulinger et al. (2020) contribuem com a visão de Kessari et al. (2020) ao afir-
marem que uma rede alternativa alimentar é um conceito abrangente visando cooptar
circuitos novos e socialmente inovadores, produtores e consumidores em cadeias de
abastecimento curtas.

2.5.2 Short Food Supply Chains

A literatura acadêmica apresenta várias denominações para o conceito de Ca-
deias Curtas. Cadeias Agroalimentares Curtas (Scarabelot & Schneider, 2012; Lopes
et al., 2019), Cadeias de Abastecimento Agroalimentares Curtas (Volpentesta et al.,
2013), Cadeias Curtas de Abastecimento de Alimentos (Marsden et al., 2000; Renting
et al., 2003; Ilbery & Maye, 2005; Fondse, 2012; Duarte & Thomé, 2016; Gaucher-
Petitdemange, 2018; Todorovic et al., 2018; Jarzębowski et al., 2020), Circuitos Curtos
(Miele, 1999; Soleno Wilches & Craviotti, 2015; Narotzky, 2016) e Cadeia Curta (Matte
et al., 2016), todas convergindo para o mesma concepção: “a descentralização da co-
mercialização dos sistemas alimentares”.

O que distingue as cadeias tradicionais das cadeias curtas é o número de agen-
tes intermediários (atravessadores) por onde o produto percorre até chegar ao consu-
midor final. A estrutura das cadeias tradicionais, amplamente divulgada como cadeia
de suprimentos (David & Stewart, 2010; Ballou, 2013; Bowersox et al., 2013; Chopra
& Meindl, 2015; Reis et al., 2015; Bertaglia, 2016; Thomé et al., 2021) é representada
por uma gama de agentes conectados. A Figura 19 apresenta de forma resumida,
uma estrutura de cadeia longa e curta agroalimentar.
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Figura 19: Cadeia Longa vs. Cadeia Curta

Fonte: Adaptado Souza et al. (2021)

Observa-se, nas cadeias longas (SC), o baixíssimo poder de barganha do agri-
cultor familiar, que é pressionado, ao longo de toda a cadeia, pelos intermediários.
Tradicionalmente, a feira livre era o principal canal de venda dos produtos hortifruti-
granjeiros. Contudo, com a expansão das redes supermercadistas, os grandes vare-
jistas tornaram-se o principal canal de comercialização desses produtos. Exercendo
assim, maior poder de barganha ao longo da cadeia, sobre preço, prazo e volume.

Por outro lado, a implantação de cadeias curtas, nesses circuitos alimentares,
pode ser uma oportunidade estratégica para melhorar a rentabilidade dos produtores
familiares com a comercialização direta dos produtos.

Marsden et al. (2000) descreveram três tipos de cadeias curtas (Tabela 9): (i)
Face a face: venda direta do produtor para o consumidor; (ii) Proximidade espacial: os
produtos distribuídos na região específica de produção; (iii) Espacialmente estendida:
produtos carregados de valores socioculturais, são comercializados fora da região de
produção.
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Tabela 9: Tipologia Cadeias Curtas

Face a Face Proximidade Espacial Espacialmente Esten-
dida

Feira de produtores Lojas de produtores Rótulo de certificação
Venda na propriedade Cooperativa e associações Código de produção
Colhe-pague Feiras e eventos Reputação
Cestas prontas Empórios locais, restaurantes
Encomenda Marca regional
Internet Eventos especiais
Vendas porta a porta Varejistas especializados
Beira da estrada Instituições de ensino

Rotas temáticas/turismo rural

Fonte: Marsden et al. (2000); Renting et al. (2003)

Renting et al. (2003) descrevem os modelos de Marsden et al. (2000) como:
Face a Face: baseado no relacionamento interpessoal e de confiança entre produtor/-
consumidor; Proximidade Espacial: a produção local é conhecida e valorizada pelos
consumidores da própria região; e Espacialmente Estendida: a confiança é transmi-
tida para consumidores de outras localidades através de garantias de procedência e
qualidade.

Na Tabela 10 são descritas as principais características encontradas nas litera-
turas acerca de cadeias curtas.

Em suma, as cadeias curtas se apresentam como arranjos produtivos com forte
apelo social, vinculados à tradição e cultura local, promovendo um movimento de reco-
nexão entre produtor e consumidor, características como socialização e regionalização
dos alimentos através de vínculos entre localidade e propriedade rural de produção;
ressignificação das relações consumidor/produtor, por meio de informações da origem
do produto; novas relações de consumo baseado na qualidade agroecológica e preços
mais rentáveis, são observadas, definindo-as como sistemas socioculturais (Marsden
et al., 2000; Darolt et al., 2016).

Ainda que tenham especificidades caracterizadas por aspectos de tempo e es-
paço, os estudos apontam essas cadeias com grande potencial de desenvolvimento
em suas localidades, ao produzirem alimentos com qualidade nutricional diferencia-
das, associados à identidade cultural. Ademais, promovem um movimento de inserção
social e melhora de vida dos produtores familiares (Darolt et al., 2016). A revalorização
da procedência e origem da produção, remetendo aos valores culturais da tradição lo-
cal é a principal estratégia para o desenvolvimento e a adesão das cadeias curtas
como novo paradigma de consumo (Goodman, 2003, 2012).
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Tabela 10: Características de Cadeias Curtas

Principais Características Autores

Foco no relacionamento produtor/consumidor Wilkinson (1999); Scara-
belot & Schneider (2012)

Face a face, proximidade espacial, proximidade espacial
estendida

Marsden et al. (2000);
Renting et al. (2003)

Vínculo social com a localidade, relação produtor/consu-
midor baseado na origem dos alimentos

Marsden et al. (2000);
Darolt et al. (2016);
Aguiar et al. (2018)

Número mínimo de intermediários, menor distância entre
o produtor e o consumidor

Darolt et al. (2016); Galli
& Brunori (2013); Man-
cini et al. (2019)

Produção baseado em critérios agroecológicos Darolt et al. (2016)
Aspectos sociocultural, relocalização, respacialização e
reconexão

Renting et al. (2003);
Darolt et al. (2016);
Jarzębowski et al. (2020)

Desenvolvimento socioeconômico das comunidades pro-
dutoras, preços justos

Pozzebon et al. (2017);
Aguiar et al. (2018)

Promoção da segurança alimentar na comunidade local Pozzebon et al. (2017)
Identidade e valorização cultural Goodman (2003); Ren-

ting et al. (2003)

Fonte: Elaborada pelo autor
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3 METODOLOGIA

Além da revisão de literatura em busca do estado da arte de Cadeias Agroali-
mentares Curtas de Abastecimento, Redes Agroalimentares Alternativas e Agricultura
Familiar, o presente estudo consistiu em sistematizar modelos de cadeias curtas, aqui
denominada “Cadeia Curta Agroalimentar Familiar” (CCAF), baseado em análises de
sistemas produtivos de pequenas propriedades agrícolas de controle familiar, através
da utilização de modelos empíricos de cadeias curtas agroalimentares brasileiras.

A metodologia aplicada desta tese pode ser caracterizada como multimétodo
(Cauchick-Miguel et al., 2018), ou seja, foi adotada mais de uma abordagem metodo-
lógica de pesquisa.

3.1 Levantamento Bibliográfico

Para revisão literária, foi realizado um levantamento de dados nas principais ba-
ses de consultas de trabalhos científicos ScienceDirect, Scopus, IEEE, Scielo, Google
Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES, teses e dissertações, livros impressos e
eletrônicos alinhados ao tema. Pesquisa bibliográfica é um método que visa analisar
estudos sobre diversos posicionamentos acerca de trabalhos já desenvolvidos (Gil,
2008; Cervo et al., 2009).

3.2 Coleta de Dados Estudos de Casos Múltiplos

Para coleta e análise de dados, optou-se por uma pesquisa exploratória de
caráter descritivo. A pesquisa descritiva, segundo Cervo et al. (2009), busca descobrir
de forma precisa a frequência com que um fenômeno ocorre e sua relação com outros.
Os dados foram coletados através de uma pesquisa de campo junto a comunidades
de produtores agrícolas em associações de agricultores, localizadas dentro e fora de
assentamentos rurais de reforma agrária. Para tal, utilizou-se técnica de investigação
qualitativa, de estudo de casos múltiplos, a fim de compreender fenômenos sociais
complexos.

O estudo de caso permite investigar e preservar características holísticas e sig-
nificativas dos eventos da vida real (Yin, 2010). Os dados resultantes de casos múlti-
plos são consideradas mais concludentes, e o estudo global é visto como sendo mais
robusto e confiável (Yin, 2010). A coleta de dados baseou-se em evidências proveni-
entes de entrevistas, documentos e dados secundários. A organização da compilação
de um banco de dados para o estudo de caso propicia a busca de um encadeamento
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de evidências para fazer ligações entre as questões de pesquisa, os dados coletados
e as conclusões(Yin, 2010).

3.3 Definição dos Modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares
Familiar

Neste capítulo são apresentados modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares
Familiar (CCAF), sistematizados e desenvolvidos atendendo os objetivos propostos na
tese.

Figura 20: Modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar propostos na tese

Fonte: Elaborado pelo autor

Os modelos propostos neste estudo, como pode ser observado na Figura 20,
embora apresentem características similares por terem na sua estrutura central a
produção familiar, destacam-se por diferenças relacionadas às interações comerciais
(produtor/mercado consumidor) de cada sistema analisado. Conforme estudo explo-
ratório de campo, esses sistemas foram diagnosticados, classificados e tipificados em
5 (cinco) modelos distintos de cadeias curtas, derivados de Cadeias Curtas Agroa-
limentares Familiares, que serão apresentados a base estrutural de cada modelo a
seguir:
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Cadeia Curta Familiar Agroecológica (CCFA) - O escoamento da produção é
realizado de duas formas: a) o produtor familiar produz, comercializa e entrega ao
consumidor final; b) o consumidor faz o pedido e retira os produtos diretamente nos
estabelecimentos rurais, ou executam a compra diretamente na propriedade, reali-
zando a própria colheita.

O fluxo financeiro é direto do consumidor para o produtor, sem a articulação de
terceiros

Cadeia Curta Familiar Banco de Alimentos (CCFBA) - O Banco de Alimentos
atua como intermediário. Estabelece parâmetros para compra e seleção de forne-
cedores (produtor familiar). O BA gerencia as atividades logísticas de aquisição, rece-
bimento, armazenamento e distribuição. O produtor familiar produz, atende as especi-
ficações de aquisição dos gêneros alimentícios e entrega ao Banco de Alimentos.

O fluxo financeiro é direto do Governo Federal para o produtor familiar, através
do mercado institucional PAA, com a articulação do município, que é o gestor finan-
ceiro.

Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCFAE) - O modelo se baseia no mercado
institucional para aquisição de alimentação escolar (PNAE). As entidades executoras
(estados e municípios) atuam como intermediários e gestores da cadeia. Estabe-
lecem parâmetros de compra conforme especificações nutricionais e gerenciam as
atividades logísticas de recebimento, armazenamento e distribuição dos alimentos às
escolas. Em cidades pequenas podem ocorrer casos em que as atividades logísticas
são executadas pelo próprio produtor, realizando a entrega nas escolas.

Em relação ao fluxo financeiro, o Governo Federal aporta os valores nas entida-
des executoras, que se encarregam da gestão financeira, bem como os pagamentos
aos produtores.

Cadeia Curta Familiar Industrial (CCFI) - O produtor familiar processa vende e
entrega para ao consumidor final, estabelecimentos comerciais e intermediários.

O fluxo financeiro é direto do comprador (consumidor final, estabelecimentos
comerciais e “atravessadores”) para o produtor familiar sem articulação de terceiros.

Cadeia Curta Familiar Convencional (CCFC) - Esse modelo é o mais difundido
entre as cadeias curtas. Diferente dos outros modelos apresentados (CCFA, CCFBA,
CCFAE, CCFI), não é voltado para segmentos específicos. O modelo apresenta dife-
rentes mecanismos para abastecimento e escoamento, através dos canais de venda
direta e indireta, podendo ter um ou mais intermediários (feiras livres, centrais de abas-
tecimentos, restaurantes, cantinas de escolas e instituições, varejistas, cooperativas,
marcas regionais, eventos gastronômicos).

Nesse modelo, o produtor produz, vende e entrega para intermediários ou con-
sumidor final. No entanto, em alguns casos os intermediários e consumidores finais
efetuam as compras e coletam os produtos no próprio estabelecimento rural. O fluxo
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financeiro é direto do comprador (intermediário/consumidor final) para o vendedor pro-
dutor, sem a articulação de terceiros.

3.4 Estabelecendo as Amostras dos Estudos de Casos Múltiplos

Para estabelecer a amostra dos estudos de casos múltiplos foram adotados os
seguintes procedimentos:

Fase 1 - Levantamento das comunidades de agricultores familiares. Foram con-
sultadas fontes governamentais como: Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA, 2021), Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP,
2019) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019).

Fase 2 - Escolha de sistemas produtivos locais para aplicação de pesquisa
de campo. Para analisar as interações comerciais entre produtor e mercado con-
sumidor foram selecionadas 5 comunidades de agricultores familiares para estudos
de casos. Como critério comparativo, optou-se por produtores fixados em áreas de
assentamentos, de quilombos e particulares, localizadas nas cidades de Promissão
(SP), Itanhaém (SP), Rosário do Catete (SE), Mogi das Cruzes (SP) e Registro (SP).

No entanto, a pandemia de COVID-19 foi fator impeditivo para expansão da pes-
quisa em território nacional. Considerando que a Região Nordeste concentra o maior
número de estabelecimentos rurais de propriedade familiar, como aponta o Censo
Agropecuário de 2017 (IBGE, 2019), não aprofundar a pesquisa principalmente nessa
região foram as limitações do estudo de campo.

Fase 3 - Classificação e sistematização dos modelos. Foi desenvolvido um
framework (Figura 21) baseado em "Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar", con-
siderando a especificidade cultural, local e espacial que resultaram em 5 derivações
(CCFA, CCFBA, CCFAE, CCFI, CCFC).

3.5 Artigos para Composição da Tese

Além do artigo principal desta tese que visa compreender os modelos de ca-
deias curtas agroalimentares relacionado à Agricultura Familiar, foram realizados es-
tudos complementares para maturação da pesquisa e atendimento dos objetivos pro-
postos na tese (Figura 22).

A relação entre os objetivos específicos e os artigos desenvolvidos são descri-
tos na seção dos resultados, a seguir.
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Figura 21: Estrutura de Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar (CCAF)

.

Fonte: Elaborada pelo autor
.



63

Figura 22: Estrutura da tese

.

Fonte: Elaborada pelo autor
.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção tem o propósito de apresentar os resultados obtidos por meio de ar-
tigos publicados em congressos e revistas, no intuito de responder os objetivos gerais
e específicos, apresentados na seção 1, Introdução.

4.1 Artigo 1

Foi publicado no NETLOG e apresentado na Universidade Paulista - UNIP em
São Paulo, em 05/2021, o trabalho intitulado: Estudo da Agricultura Familiar no Brasil.

O artigo se propôs analisar as dimensões da Agricultura Familiar e seu papel
na produção de alimentos no Brasil, atendendo ao 1º objetivo específico da tese.

Figura 23: NETLOG 2021.

(http://www.netlogconference.com/papers.html)
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Abstract: In Brazil 77% of rural establishments are linked to Family Farming, which is responsible for about 70% of the 

food consumed in the country. In addition to promoting socio-economic development in their localities, the productions of 

more than 4 million family farms represent almost 1/3 of the Brazilian Agribusiness Gross Domestic Product - GDP. The 

present study sought to map the structure of Family Farming in Brazil and its interactions through data collected from the 

2017 Agricultural Census. The results showed that family farmers occupy 24% (80 million ha) of the total land in Brazil. 

74.5% are owners, 8.4% occupant and 3.9% settled. Among government policies, the Food Acquisition Program (PAA) 

purchased 23,611 tons of food produced by 9,675 family farmers in 2018. PAA was operationalized 64.9 million reais, of 

which 27.5 million were destined for the Northeast region. Although the Northeast region is indicated as the largest 

beneficiary by the PAA, the South region has the highest average income among national producers, with R $ 7,300.00. In 

addition, the Southern region is the largest beneficiary of agricultural credit financing lines and the region with the highest 

concentration of agricultural equipment use. 

Keywords. Family Farming, Agricultural Financing; Agribusiness. 

Resumen:  En Brasil, el 77% de los establecimientos rurales están vinculados a la agricultura familiar, que representa 

aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen en el país. Además de promover el desarrollo socioeconómico 

en sus localidades, las producciones de más de 4 millones de granjas familiares representan casi 1/3 del Producto Interno 

Bruto - PIB. Este estudio buscó mapear la estructura de la Agricultura Familiar en Brasil y sus interacciones a través de 

datos recopilados del Censo Agrícola 2017. Los resultados mostraron que los agricultores familiares ocupan el 24% (80 

millones de hectáreas) de la tierra total en Brasil. El 74,5% los posee, el 8,4% de los ocupantes y el 3,9% establecido. 

Entre las políticas gubernamentales, el Programa de Adquisición de Alimentos (AAP) compró 23.611 toneladas de 

alimentos producidos por 9.675 agricultores familiares en 2018. El PAA puso en funcionamiento 64,9 millones de reales, 

de los cuales R $ 27,5 millones fueron a región nordeste. Aunque el Nordeste figura como el mayor beneficiario de la APA, 

el Sur tiene el ingreso promedio más alto entre los productores nacionales, con R $ 7.300,00. Además, la región sur es el 

mayor beneficiario de las líneas de financiación de crédito agrícola y la región con la mayor concentración de uso de 

equipos agrícolas. 

Palabras Clave. Agricultura Familiar, Financiación agrícola, Agronegocios. 

Resumo: No Brasil 77% dos estabelecimentos rurais são vinculados a Agricultura Familiar, que são responsáveis por 

cerca 70% dos alimentos consumidos no país. Além de promoverem o desenvolvimento sócio econômico em suas 

localidades, as produções dos mais de 4 milhões de propriedades rurais familiares representam quase 1/3 do Produto 

Interno Bruto - PIB do agronegócio brasileiro. O presente estudo buscou mapear a estrutura da Agricultura Familiar no 

Brasil e suas interações, através de dados coletados do Censo Agropecuário 2017. Os resultados mostraram que os 

agricultores familiares ocupam 23% (80 milhões ha) do total de terras no Brasil. 74,5% são proprietários, 8,4% ocupante 
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e 3,9% assentados. Dentre as políticas governamentais, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) adquiriu 23.611 t 

de alimentos, produzidos por 9.675 agricultores familiares em 2018. Foram operacionalizados 64,9 milhões de reais pelo 

PAA, dos quais 27,5 milhões foram destinados a região Nordeste. Apesar da região Nordeste ser apontada como a maior 

beneficiária pelo PAA, a região Sul apresenta a maior renda média entre os produtores nacionais, com R$ 7.300,00. Além 

disso, a região Sul é a maior beneficiada pelas linhas de financiamento de crédito agrícola e a região de maior 

concentração de uso de equipamentos agrícolas. 

Palavras-chave. Agricultura Familiar, Financiamento Agricola; Agronegócio. 

1 Introdução 

Estima-se que cerca de 90% das fazendas do mundo (570 milhões) pertençam e sejam geridas por 

famílias. Estabelecidas em áreas rurais, são propriedades pequenas e estão concentradas em países em 

desenvolvimento. Muitos desses agricultores familiares cultivam na sua própria terra, são pobres e tem 

acesso limitado a produtos e serviços. Apesar disso, são fundamentais para a cadeia alimentar global, 

pois produzem alimento para uma grande parte da população mundial (FAO, 2019). 

Segundo os resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017, há no Brasil mais de 5 milhões de 

estabelecimentos agropecuários. Desses, 3,9 milhões (77%) são estabelecimentos rurais vinculados 

agricultura familiar, o 684 mil (14%) vinculados a agricultura não familiar (IBGE, 2019). 

No Brasil há dois ordenamentos jurídicos estruturantes da Agricultura Familiar (AF). A Lei nº 

11.326/06, estabelece critérios para definição de agricultor familiar, impondo condições aos 

agricultores para programas e políticas governamental (Governo Federal 2006), e a Lei nº 11.947/09, 

que determina no mínimo 30% do orçamento alimentar do programa nacional de alimentação escolar 

devem ser utilizados na compra de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar (GOVERNO 

FEDERAL, 2009; BURLANDY e CARVALHOSA, 2017). Percebe-se que, além de promover 

alimentação saudável e adequada, a lei visa apoiar o desenvolvimento econômico nas localidades 

rurais (HAWKES et al., 2016).  

Estudos tem revelado a importância econômica e social da agricultura familiar (VEIGA, 1996; IPEA, 

2010; GUANZIROLI et al., 2013; USDA, 2019; EMBRAPA, 2019; YU et. al, 2020; GONG et. al, 

2020). Além da condição econômica Gao et. al (2019) asseveram que a produção agrícola familiar é 

fonte geradora de bem estar de vida familiar, saúde, status social e psicológico. 

Na perspectiva de Salvioni et. al (2020) a diversificação das atividades não agrícolas, como o agro 

turismo, tem sido reconhecida como uma estratégia de negócio de sucesso na qual um agricultor produz 

bens e serviços não agrícolas, empregando recursos do seu estabelecimento (capital, mão de obra e 

terrenos) com o objetivo aumentar a renda. 

Cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil tem sua origem na AF (MDA, 2019). Os 

agricultores familiares são a chave para um futuro mais sustentável. Com base nas conquistas do Ano 

Internacional da Agricultura Familiar 2014, as Nações Unidas declararam 2019–2028 será a Década 

da Agricultura Familiar (SWAMINATHAN & KESAVAN, 2017; TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ et. al, 

2020). 

A produção cientifica a respeito do tema, ainda é bastante incipiente no Brasil (RÖDER, 2013). Desse 

modo, o presente estudo visa contribuir para o fortalecimento AF no Brasil, na medida que busca 

analisar a estrutura da Agricultura Familiar brasileira e suas interações. Para tal, aplicou-se uma 

pesquisa exploratória através de coleta de dados quantitativos, tendo como fonte o Censo Agropecuário 

2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de outras fontes governamentais. 

Para este fim, realizou-se uma Análise de Redes Sociais (SNA) usando o UCINET 6.0 © e Netdraw 

2.166 ©. 
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2 Agricultura Familiar 

Em 2006 foi estabelecido a Política Nacional de Agricultura Familiar (Lei nº 11.326), um arcabouço 

jurídico que estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas 

públicas. Além de definir de forma objetiva o público beneficiário da política nacional da agricultura 

familiar e qualificar os empreendimentos familiares rurais (GOVERNO FEDERAL, 2006; MDA, 

2019). 

A lei define quatro critérios específicos para que sejam considerados agricultores e agricultoras 

familiares, desde que desenvolvam práticas no meio rural: a) possuam menos de quatro módulos 

fiscais, cuja área varia de acordo com o município, b) a força de trabalho deve ser da família, c) a renda 

dever ser oriunda das atividades econômicas rurais e d) o estabelecimento deve ser gerenciado pela 

família (MEDINA et al., 2015). 

Os critérios permitiram ao governo agrupar todas pequenas famílias rurais sob conceito único de 

agricultura familiar de modo a promover uma economia moderna e integrada aos mercados 

(ABRAMOVAY, 1998; LAMARCHE & BAZIN, 1998). 

3 Metodologia 

Com vistas a atender os objetivos desse estudo, foram realizadas pesquisas quantitativas de caráter 

exploratório Gil (2009), referente a estrutura da agricultura familiar no Brasil. Para isso elaborou-se as 

seguintes etapas: 

Primeira Etapa: Coleta de dados em fontes governamentais, tais como: Censo Agropecuário 2017 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE); Programa de Aquisição Familiar (PAA) da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e principais bases de consultas de trabalhos 

científicos (ScienceDirect, Scopus, IEEE, Scielo, Google Acadêmico, Portal de Periódicos da 

CAPES). 

Segunda Etapa: Análise e seleção de dados. Foram consolidados os dados do perfil dos agricultores 

rurais, bem como as estratégicas públicas voltada para a Agricultura Familiar; 

Terceira Etapa: Com o auxílio do software UCINET 6.0 © e Netdraw 2.166 ©, criou-se uma rede 

gráfica destacando perfil do produtor e atividades desenvolvidas, e outra rede com equipamentos de 

produção e suas interações com os estados brasileiros. Além de gráficos demonstrando os principais 

resultados operacionais da AF no ano de 2018, que serão discutidos na próxima seção. 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Dimensões da Agricultura Familiar  

A AF no Brasil é muito diversificada. Ainda que haja um enquadramento dos produtores rurais 

brasileiros no termo “Agricultura Familiar”, para fins de formulação de políticas, é preciso tratá-los 

como diferentes entre si. O perfil do produtor familiar é contrastante, desde famílias com baixo poder 

aquisitivo até famílias com grande concentração de recursos (SABBATO et al., 2007). 

Dados do Censo Agropecuário 2017 registram 5,07 milhões de estabelecimentos rurais ocupando uma 

área de 351 milhões de hectares. Os agricultores familiares ocupam uma área de 80 milhões de hectares 

(23% da área total). Os agricultores não familiares estão concentrados 270 milhões ha (76% da área 

total) (IBGE, 2019). 
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Se comparado com o Censo Agropecuário 2006, os números de estabelecimentos rurais reduziram 

cerca de 2%, considerando 5,17 milhões propriedades apuradas naquele censo. No entanto, as áreas 

ocupadas tiveram um crescimento de 17% em relação 333 milhões de hectares computados no censo 

2006 (IBGE, 2019). 

Os 3,9 milhões de estabelecimentos agropecuários da AF estão distribuídos em 74,5% proprietários, 

8,4% ocupante e apenas 3,9% refere-se a terras de assentamentos. 

Para fins estatísticos, o IBGE (2019) classifica cinco condições de produtor: Proprietário; Assentado 

sem titulação definitiva; Arrendatário; Parceiro Ocupante e Produtor sem área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Condição do produtor e atividades desenvolvidas. Fonte: (IBGE, 2019) 

A Figura 1 demonstra as três principais atividades de uso na terra pelos produtores da AF, por ordem 

de grandeza: Pecuária e criação de outros animais; Criação de bovinos e Produção de lavouras 

temporárias. Essas atividades são executadas em larga escala pelos produtores proprietário, que 

representam 87,6%. Já os produtores assentados, estabelecidos em 5,08% tem como principal atividade 

a produção de lavouras temporárias. 

4.2 Acesso à Tecnologia 

A diversificação da AF no Brasil não se refere somente nas áreas de plantio e capacidade produtiva, 

mas também nas condições de acesso à tecnologia e infraestrutura (SABBATO et al., 2007). 

A tecnologia observada nesse estudo, diz respeito a equipamentos para uso produção (Tratores, 

Semeadeiras/plantadeiras, Colheitadeiras, Adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário). 

A maior concentração desses equipamentos está na macrorregião Centro-Sul, em especial no Sul e 

Sudeste. Por outro lado, a macrorregião Norte-Nordeste ainda aponta um uso intenso do trabalho braçal 

na produção agrícola familiar. Estas evidências podem ser observadas na Figura 2. 
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Figura 2 - Tratores, implementos e máquinas existentes no estabelecimento agropecuário por estado. 

Fonte: (IBGE, 2019) 

O trator é o equipamento mais utilizado na Agricultura Familiar, seguido da Semeadeiras/plantadeiras. 

A região Sul detém 47,33% dos tratores recenseados no Brasil (733.997), seguida pelo Sudeste 

(28,42%), Centro-Oeste (12,18%), Nordeste (7,3%), e Norte (4,78%). 

Do mesmo modo, das 254.260 semeadeiras apuradas, a região Sul se destaca com (60,65%), Sudeste 

(18,88%), Centro-Oeste (12,34%), Nordeste (5,04%), e Norte (3,09%). 

4.3 Política de crédito 

Medina et al. (2015) apontam a Lei 11.326 como o principal pilar de apoio aos agricultores familiares, 

por meio de fomento de créditos, assistência técnica e comercialização de sua produção. Nesse sentido, 

o Governo Federal através Banco de Desenvolvimento Nacional (BNDES) desenvolve políticas 

públicas de financiamento a AF, que são instrumentalizadas pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), principal linha de financiamento agrícola no 

Brasil (Tabela 1). 

Tabela 1 - Requisitos para enquadramento no PRONAF. Fonte: (BNDES, 2019) 

SUBPROGRAMAS DO PRONAF 

Perfil: Agricultores, Pescadores Artesanais, Aquicultores, Sivicultores, Extrativistas, Comunidades Indígenas e 

Quilombolas 

Pronaf Agroindústria 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoa física e jurídica) e a 

cooperativas, para investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento e 

comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de produtos florestais; e para apoio à 

exploração de turismo rural. 

Pronaf Mulher 
Financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de produção enquadrada 

no Pronaf, independentemente do estado civil. 

Pronaf Agroecologia 

Financiamento para agricultores e produtores rurais (pessoas físicas) para investimento em 

sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à 

implantação e manutenção do empreendimento. 

Pronaf ECO 
Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) para 

investimento na utilização de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, 
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armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e adoção 

de práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua 

recuperação e melhoramento da capacidade produtiva. 

Pronaf Mais Alimentos 
Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares para investimento em sua 

estrutura de produção e de serviços. 

Pronaf Jovem 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas), para 

investimento nas atividades de produção, desde que os beneficiários sejam maiores de 16 

anos e menores de 29 anos, entre outros requisitos. 

Pronaf Microcrédito 

(Grupo B) 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) que tenham 

obtido renda bruta familiar de até R$ 23 mil, nos 12 meses de produção normal que 

antecederam a solicitação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). 

Pronaf Cotas Partes 

Financiamento para integralização de cotas-partes por beneficiários do Pronaf associados a 

cooperativas de produção rural; e aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, 

investimento ou saneamento financeiro. 

O PRONAF tem como atribuição “financiamento à implantação, ampliação ou modernização da 

estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em 

áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda” (BNDES, 2019). 

Outros programas auxiliam Governo Federal na sua política de financiamento, como o Programa de 

Apoio à Infraestrutura nos Territórios Rurais (PROINF), e o Programa desenvolvimento das 

Atividades Rurais do Médio Produtor (PRONAMP). 

No ano de 2017, 319.818 estabelecimentos agrícolas foram contemplados pela linha de financiamento 

do PRONAF, sendo a região Sul a maior beneficiada com 136.698 estabelecimentos, como pode se 

observado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estabelecimentos beneficiados com financiamento/empréstimo por região em 2017. Fonte: 

(IBGE, 2019) 

4.4 Comercialização 

Importante ressaltar dois aspectos importantes para o fomento do comércio dos gêneros alimentícios 

produzidos pela AF. Primeiro, a Lei no 11.947 que alinha a produção dos agricultores familiares com 

a segurança alimentar e nutricional (GOVERNO FEDERAL, 2009). 
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A legislação estabelece em âmbito Municipal, Estadual e Federal, o aprovisionamento de 30% das 

verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para a aquisição de alimentos oriundos da AF ou de suas 

organizações (FNDE, 2019). 

De maneira clara, a lei prioriza produtos originários de assentamentos da reforma agrária, das 

comunidades indígenas e quilombolas (GOVERNO FEDERAL, 2009). 

Carnevalli (2017) aponta em seus estudos que no ano de 2012, apenas 65% dos municípios do estado 

de São Paulo adquiriram gêneros alimentícios da AF. Portanto, ainda há um grande caminho a 

percorrer para que a lei seja implementada em sua totalidade nos municípios brasileiros. 

O segundo ponto a ser destacado, é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), voltado para o 

fomento ao desenvolvimento da AF brasileira. O programa visa a inclusão econômica e social no meio 

rural, de modo a suprir necessidades das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

para a promoção do abastecimento alimentar e para a constituição de estoques públicos de alimentos 

(CONAB, 2019). 

O PAA está estruturado em três modalidades: Compra com Doação Simultânea (CDS), Aquisição de 

Sementes, Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF) e Apoio a Formação de Estoques pela 

Agricultura Familiar (CPR Estoque) (CONAB, 2019). 

4.5 Recursos por Modalidade 

No ano de 2018, a CONAB operacionalizou 64,9 milhões de reais dos recursos vindos da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Aplicação dos recursos do PAA por modalidade em 2018. Fonte: (CONAB, 2019) 

Os resultados apresentados na Figura 4 destacam valores aplicados no PAA, possibilitaram a 

comercialização de 23.611 t de alimentos produzidos por 9.675 agricultores familiares, organizados 

em cooperativas ou associações, que juntos apresentaram 575 projetos (CONAB, 2019). 

A modalidade com maior concentração de recursos foi a Compra com Doação Simultânea (CDS) 

(90%). Para CONAB (2019), isto se dá pela sua própria dinâmica, pois possibilita a comercialização 

de produtos característicos da AF (hortaliças, frutas, doces, biscoitos caseiros, dentre outros). Após a 
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aquisição, esses produtos são repassados das organizações dos agricultores familiares para as unidades 

recebedoras (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição dos recursos do PAA por modalidade de comercialização em 2018. Fonte: 

(CONAB, 2019) 

Observa-se na Figura 5, que a região Nordeste é a maior concentradora de recursos do PAA. No 

período observado foram aplicados R$ 27,5 milhões na região. A segunda em receber recursos foi a 

região Norte com R$ 13 milhões, seguida pela Sudeste R$ 10 milhões, Sul R$ 7 milhões, e Centro-

Oeste com R$ 5,3 milhões. 

A região Centro-Oeste foi a região com a menor aplicação de recursos do PAA. Atribuísse a esse fato, 

a concentração de grandes empreendimentos agrícolas, considerando que é a maior região produtora e 

exportadora de grãos do Brasil (soja e milho) (SOUZA et al., 2017; ABRAHAM et al., 2017). 

Os estados com maior aplicação de recursos (acima de 3 milhões de reais), estão localizados na 

Macrorregião Norte-Nordeste. Seis na região Nordeste: Bahia (R$ 4,3 milhões), Pernambuco (R$ 4,2 

milhões), Alagoas (R$ 3,7 milhões), Paraíba (R$ 3,3 milhões), Ceará (R$ 3,2 milhões), e Maranhão 

(R$ 3,1 milhões), e o Amazonas (R$ 3,4 milhões), na região Norte. 

4.6 Perfil do Beneficiários e Renda Média 

Em 2018 o total de beneficiários fornecedores foi de 9.675 em todo o Brasil. Os produtores rurais da 

região Nordeste foram os destaques com 4.049 beneficiários fornecedores. Em segundo lugar está a 

região Norte, com 2.002 beneficiários. Pode-se observar a forte concentração de recursos na 

modalidade CDS. 

Nessa modalidade os produtos adquiridos da AF são doados às pessoas em insegurança alimentar 

(socioassistencial ou equipamentos públicos de segurança alimentar), e da rede pública e filantrópica 

de ensino (MDS, 2019). A partir de 2011, o critério de priorização para acessar o PAA, foi a 

participação mínima de 40% de mulheres como beneficiárias fornecedoras na modalidade CDS e 30% 

na modalidade CPR Estoque. 

A participação feminina no PAA apresentou 84% em 2018. O número de estabelecimentos de mulheres 

produtoras no Brasil é de 945 mil, conforme Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2019). 
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Em 2018, a renda média foi de R$ 6.673,19. Na região Sul observou-se a maior renda média com R$ 

7.304,74, devido grande participação na modalidade Aquisição de Sementes, com o teto máximo 

individual de R$ 15.000,00 e mínimo de R$ 8.000,00. A região Centro-Oeste foi a que apresentou a 

menor renda média R$ 5.724,80 (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Renda média fornecedores beneficiários por região em 2018. Fonte: (CONAB, 2019) 

4.7 Quantidade de Produtos Adquiridos  

Os dados apresentaram que 63% das aquisições de produtos ficaram no grupo de frutas e os 

hortigranjeiros. Laticínios, mel e processados (16%), seguidos das carnes e pescados (9%), grãos, 

oleaginosa e castanhas (8%) e por fim, sementes com 4% (CONAB, 2019). 

No mesmo ano foram operacionalizados mais de 23 milhões t de diversos produtos cultivados por 

9.675 beneficiários. A modalidade CBS (21 milhões t), CPR Estoques (1,3 milhões t), e Sementes (630 

mil t). 

O Nordeste comercializou mais de 9 milhões t de produtos, com destaque para a modalidade CDS (8 

milhões t), seguida pela Região Norte (4 milhões t). Os produtos de maior destaque foram a banana 

(R$ 5,5 milhões), a raiz de mandioca (R$ 5,2 milhões), o feijão (R$ 2,6 milhões) e a alface (R$ 2 

milhões). 

4.8 Unidades Recebedoras e Municípios Participantes do PAA (2018) 

A Figura 7 destaca entidades e organizações de assistência social, e rede socioassistencial como 

principal destino dos produtos adquiridos pela CONAB da agricultura familiar, representando 65% na 

participação do Programa. 

O restante (35%) tiveram como destino as unidades recebedoras, rede pública de educação, serviços 

públicos de saúde e equipamentos de alimentação e nutrição. 
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Figura 7 - Unidades Recebedoras atendidas pelo PAA em 2018. Fonte: (CONAB, 2019) 

5 Conclusões  

O estudo pode ressaltar a importância da Agricultura Familiar para o equilíbrio da cadeia alimentar 

brasileira. No Brasil 77% dos produtores rurais estão enquadrados na categoria de AF, distribuídos em 

23% das áreas de plantio no Brasil. 

Políticas públicas através do PAA têm apoiado os agricultores familiares e concentrado seus esforços 

para atender as regiões brasileiras mais carentes. A modalidade Compra com Doação (CDS) operou 

57 milhões de reais em 2018, dos quais R$ 27,5 milhões foram aplicadas na região Nordeste, sendo o 

Norte a segunda região que mais recebeu recursos, R$ 13 milhões. 

As principais unidades recebedoras do PAA foram Redes Socioassistenciais e Entidades e 

Organizações Assistenciais, que juntas receberam 65% dos recursos de comercialização da AF. 

Apesar das regiões Norte e Nordeste receberem maior recursos do PAA, a região Sul de destaca como 

a maior renda média por agricultor (R$ 7.300), em seguida Nordeste (R$ 6.800), Norte (R$ 6.500), 

Sudeste (R$ 5.998), e Centro-Oeste (R$ 5.724). 

Em relação a equipamentos de apoio a produção, a região Sul é a que contém maior quantidade de 

equipamentos, contrastando com a região Nordeste e Norte que mantém sua capacidade produtiva 

pautada no trabalho braçal. Além disso, a região Sul foi a maior beneficiada com a linha de 

financiamento do PRONAF. 

6 Agradecimentos   

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

Referências 

Abraham, Emerson Rodolfo, João Gilberto Mendes dos Reis, Adriane Paulieli Colossetti, Aguinaldo Eduardo 

de Souza, e Rodrigo Carlo Toloi (2017). “Neural Network System to Forecast the Soybean Exportation on 

Brazilian Port of Santos”. IFIP Advances in Information and Comunication Technology 514: 83–90. 

74



  

11 

 

Abramovay, Ricardo. (1998). “Agricultura familiar e desenvolvimento territorial”. Reforma Agrária – Revista 

da Associação Brasileira de Reforma Agrária 28 (1): 1,2,3, 29. 

BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. (2019). “PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar”. BNDES. 2019. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf. 

CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. (2019). “Agricultura Familiar - Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA): Resultados das Ações da Conab em 2018”. https://www.conab.gov.br/agricultura-

familiar/execucao-do-paa. 

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2019). “Agricultura Familiar: nos Estados Unidos 

é quase todo mundo - Portal Embrapa”. https://www.embrapa.br/agropensa/busca-de-noticias/-

/noticia/27383072/agricultura-familiar-nos-estados-unidos-e-quase-todo-mundo. 

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). “Smallholders And Family Farming”. 

Family Farming Knowledge Platform. http://www.fao.org/family-farming/themes/small-family-farmers/en/. 

FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação. (2019). “PNAE - Programa Nacional de Alimentação 

Escolar”. 2019. http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-agricultura-familiar. 

Gao, Y., Niu, Z., Yang, H., & Yu, L. (2019). Impact of green control techniques on family farms’ 

welfare. Ecological Economics, 161, 91–99. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.03.015 

Godoy-Durán, , Galdeano-Gómez, E., Pérez-Mesa, J. C., & Piedra-Muñoz, L. (2017). Assessing eco-efficiency 

and the determinants of horticultural family-farming in southeast spain,. 204, 594–604. URL: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030147971730899X. doi:10.1016/j.jenvman.2017.09.037. 

 

Gong, T. (Charles), Battese, G. E., & Villano, R. A. (2019). Family farms plus cooperatives in China: 

Technical efficiency in crop production. Journal of Asian Economics, 64, 101129. 

https://doi.org/10.1016/j.asieco.2019.07.002 

Governo Federal. 2006. “Lei no 11.326”. Casa Civil. (2006). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei/L11326.htm. 

———. 2009. “Lei no 11.947”. Casa Civil. (2009). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L11947.htm. 

Guanziroli, Carlos, Antonio Buainain, e Alberto Sabbato. (2013). “Family Farming in Brazil: Evolution between 

the 1996 and 2006 Agricultural Censuses”. Journal of Peasant Studies 40 (5): 817–43. 

https://doi.org/10.1080/03066150.2013.857179. 

Guilhoto, Joaquim José Martins, e Carlos Roberto Azzoni, orgs. (2007). PIB da agricultura familiar: Brasil-

Estados. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Hawkes, Corinna, Bettina Gerken Brazil, Inês Rugani Ribeiro de Castro, e Patricia Constante Jaime. (2016). 

“How to engage across sectors: lessons from agriculture and nutrition in the Brazilian School Feeding Program”. 

Revista de Saúde Pública 50 (0). https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050006506. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2019). “Censo Agropecuário 2017 - Resultados 

Preliminares”. https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017. 

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2010). A Agricultura Brasileira: desempenho, desafios e 

perspectivas - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. Organizado por José Garcia Gasques, Eustáquio 

Ribeiro Vieira Filho, e Zander Navarro. Brasília: IPEA. 

75



  

12 

 

Lamarche, Hugues, e Frédéric Bazin. (1998). A agricultura familiar: comparação internacional. Campinas: 

Unicamp. 

MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. (2019). “Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo”. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/o-impacto-da-agricultura-familiar-na-economia-brasileira. 

MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. (2019). “Compra com Doação Simultânea – Conab”. Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social. http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-

de-alimentos-paa/programa-de-aquisicao-de-alimentos/compra-com-doacao-simultanea/compra-com-doacao-

simultanea-conab. 

Medina, Gabriel, Camila Almeida, Evandro Novaes, Javier Godar, e Benno Pokorny. (2015). “Development 

Conditions for Family Farming: Lessons From Brazil”. World Development 74 (outubro): 386–96. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.023. 

Röder, Elisângela dos Santos Faustino, e Edna Lucia da Silva. (2013). “Agricultura familiar e as teses de 

doutorado no Brasil”. Transinformação 25 (2): 111–26. https://doi.org/10.1590/S0103-37862013000200002. 

Sabbato, Alberto di, André Cabral de Souza, Antonio Marcio Buainain, Carlos E. Guanziroli, e Hildo Meirelles 

de Souza Filho, orgs. (2007). Agricultura familiar e inovação tecnológica no Brasil: características, desafios e 

obstáculos. Agricultura, instituições e desenvolvimento susténtável. Campinas: Ed. UNICAMP. 

Salvioni, C., Henke, R., & Vanni, F. (2020). The Impact of Non-Agricultural Diversification on 

Financial Performance: Evidence from Family Farms in Italy. Sustainability, 12(2), 486. 

https://doi.org/10.3390/su12020486 

Souza, Aguinaldo Eduardo de, João Gilberto Mendes do Reis, Emerson Rodolfo Abraham, e Sivanilza Teixeira 

Machado. (2017). “Brazilian Corn Exports: An Analysis of Cargo Flow in Santos and Paranagua Port”. IFIP 

Advances in Information and Comunication Technology 514: 105–12. 

Swaminathan, M. S., e Kesavan, P. C. (2017). 2014 International Year of Family Farming: A Boost to Evergreen 

Revolution. World Scientific. https://doi.org/10.1142/10279. 

Tošović-Stevanović, A., Ćalović, D., Lalić, G., Žuža, M., & Cvijanović, G. (2020). Comparative 

analysis of the economic potential of the small and family farms in the Republic of Serbia and 

Romania. Ekonomika Poljoprivrede, 67(3), 667–681. https://doi.org/10.5937/ekoPolj2003667T 

USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. (2012). “Census of Agriculture". 

https://www.nass.usda.gov/AgCensus/. 

———. (2019). “Family Farms | National Institute of Food and Agriculture”. https://nifa.usda.gov/family-

farms. 

USDA, National Agricultural Statistics Service. (2015). “Fazendas Familiares são o Foco de Novos Dados do 

Censo Agropecuário | USDA”. https://www.usda.gov/media/press-releases/2015/03/17/family-farms-are-

focus-new-agriculture-census-data. 

Veiga, José Eli da. (1996). “Agricultura familiar e sustentabilidade”. Cadernos de Ciência & Tecnologia 13 (3): 

383–404. 

Yu, L., Chen, C., & Gao, Y. (2020). Confucian values, trust, and family farm adoption of green control 

techniques. Environmental Science and Pollution Research, 27(28), 35099–35111. 

https://doi.org/10.1007/s11356-020-09724-x 

 

76



77

4.2 Artigo 2

Foi publicado no NETLOG e apresentado na Universidade Paulista - UNIP em
São Paulo, em 05/2021, o trabalho intitulado: Cadeias Curtas de Abastecimento de
Alimentos: Uma Alternativa para Agricultura Familiar no Brasil.

O artigo se propôs a identificar alternativas de geração de valor para produção
da Agricultura Familiar, atendendo ao 2º objetivo específico da tese.

Figura 24: NETLOG 2021.

(http://www.netlogconference.com/papers.html)
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Abstract: Short chains are feasible alternatives for a model of distribution and commercialization of small producer 

production, considering their low bargaining power, when inserted in traditional agri-food chains. The studies indicated 

that short chains contribute to the development of their localities, through social insertion and improvement of the life of 

family farmers. The revaluation of the origin of the origin of production is the main strategy for the construction and 

success of these chains, as they refer to the cultural values of the local tradition. In addition, interpersonal relationships 

between producer and consumer guarantee cheaper prices, quality and food safety. Short chains, although incipient in 

Brazil, are an important instrument for income distribution, food security and strengthening of family farming in the 

country. 

Keywords. Family Farming, Short Food Supply Chains - SFSC, Logistics. 

Resumen:  Las cadenas cortas son alternativas factibles para un modelo de distribución y comercialización de la 

producción de pequeños productores, teniendo en cuenta su bajo poder de negociación, cuando se insertan en las cadenas 

agroalimentarias tradicionales. Los estudios indicaron que las cadenas cortas contribuyen al desarrollo de sus 

localidades, a través de la inserción social y la mejora de la vida de los agricultores familiares. La revalorización del 

origen del origen de la producción es la principal estrategia para la construcción y el éxito de estas cadenas, ya que se 

refieren a los valores culturales de la tradición local. Además, las relaciones interpersonales entre productor y consumidor 

garantizan precios más baratos, calidad e inocuidad de los alimentos. Las cadenas cortas, aunque incipientes en Brasil, 

son un instrumento importante para la distribución de ingresos, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la 

agricultura familiar en el país 

Palabras Clave. Agricultura familiar, Cadenas de Suministro de Alimentos Cortos, Logística. 

Resumo: As cadeias curtas são alternativas factíveis para um modelo de distribuição e comercialização da produção do 

pequeno produtor, considerando o seu baixo poder de barganha, quando inserido nas cadeias agroalimentares 

tradicionais. Os estudos indicaram que as cadeias curtas contribuem para o desenvolvimento de suas localidades, através 

da inserção social e melhora de vida dos agricultores familiares. A revalorização da procedência da origem da produção 

é a principal estratégia para construção e o sucesso dessas cadeias, pois remetem os valores culturais da tradição local. 

Além disso, as relações interpessoais entre produtor e consumidor, garantem preços mais baratos, qualidade e segurança 

alimentar. As cadeias curtas, ainda que incipientes no Brasil, se apresentam como um importante instrumento de 

distribuição de renda, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar no país. 

Palavras-chave. Agricultura Familiar, Cadeias Curtas de Abastecimento de Alimentos, Logística. 
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1 Introdução 

A “Agenda 2030” (Desafio Fome Zero) é o principal desafio das nações em busca da soberania 

alimentar e a erradicação mundial da fome (UN, 2019). A fome é uma realidade mundial, permanente 

e crescente. A produção, o acesso e distribuição de alimentos é a principal preocupação das lideranças, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde a fome e a vulnerabilidade nutricional ainda são 

uma realidade.   

A declaração do “Ano Internacional da Agricultura Familiar” em 2014 pela Organização das Nações 

Unidas, delineou nas agendas nacionais a importância das políticas socioambientais em consonância 

com a Agenda 2030, reconhecendo a relevância que a Agricultura Familiar - AF desempenha no 

alcance da segurança alimentar mundial (SWAMINATHAN & KESAVAN, 2017; UN, 2019).   

No Brasil cerca de 70% dos alimentos consumidos tem sua origem em estabelecimentos rurais 

familiares (MDA, 2019). Reconhecendo sua importância, duas ações políticas foram instituídas pelo 

governo do Luiz Inácio Lula da Silva sob forma de lei, o “Programa de Aquisição de Alimento - PAA” 

Governo Federal (2012) e a destinação de no mínimo 30% dos recursos do “Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE” sejam investidos na compra direta da AF Governo Federal (2009), que 

foram fundamentais para o fortalecimento da Agricultura Familiar.  

Ainda assim não tem sido suficiente para o desenvolvimento pleno da AF no Brasil. A dominação dos 

varejistas nas cadeias de suprimentos em busca de valor, tem asfixiado o pequeno produtor rural 

(GAUCHER & PETITDEMANGE, 2018). O sistema agroalimentar tradicional é caracterizado por 

cadeias longas de abastecimentos e, portanto, um grande distanciamento entre produção e consumo, 

gerando produtos mais caros com a ação de vários intermediários ao longo da cadeia (DUARTE & 

TOMÉ, 2016).  

Para Todorovic et al. (2018) os modelos tradicionais podem causar problemas como desperdício de 

alimentos, segurança alimentar, danos ambientais, distribuição injusta de valor agregado e lucros entre 

os membros da cadeia. A restrição de acesso a novos mercados e a obtenção de preços justos pela 

produção tem alijado o empoderamento financeiro do agricultor familiar, devido à pressão por grandes 

players em busca novos patamares de rentabilidade, ditado pelo modelo tradicional (DAROLT et al., 

2016; AGUIAR et al., 2018). 

 

Por outro lado, uma nova tendência mundial de consumo tem ensejado pela demanda de alimentos 

sustentáveis, que atestem sua origem, com características da cultura local e forte apelo socioeconômico 

e que garantam justiça social as comunidades locais, além da proteção da pequena agricultura familiar, 

têm atraído a atenção dos muitos consumidores (DUARTE & TOMÉ, 2016).   

 

Nesse contexto, as novas práticas de consumo de alimentos sustentáveis culminaram no 

desenvolvimento das Redes Alimentares Alternativas (Alternative Food Networks - AFN). Uma 

oposição ao sistema agroalimentar tradicional, tendo como premissas o desenvolvimento de inciativas 

locais, emprego de insumo das propriedades locais, baixa escala de produção e com foco na qualidade 

em detrimento da alta produtividade (PIVOTO et al. 2016).  

 

Partindo desses pressupostos, o estudo visa apresentar Cadeias Curtas de Abastecimento de Alimentos 

(Short Food Supply Chains - SFSC) como alternativa para o desenvolvimento sustentável da produção 

agrícola familiar no Brasil. Por conseguinte, podendo contribuir para melhor distribuição de renda e a 

redução da desigualdade social no País. Para tal, optou-se por uma pesquisa descritiva de caráter 

exploratório. 
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Este estudo foi organizado em cinco seções incluindo a introdução. A segunda seção descreve a 

metodologia de pesquisa aplicada. Na terceira é apresentado uma abordagem das cadeias tradicionais 

e cadeias curtas. Em seguida é discutido alguns casos de cadeias curtas bem-sucedidas no Brasil e no 

Exterior. Por fim, constam as considerações finais acerca da pesquisa e as referências. 

2 Metodologia  

Visando atender os objetivos desse estudo, optou-se por uma pesquisa descritiva de caráter 

exploratório. Incialmente para revisão literária, foi realizado um levantamento de dados nas principais 

bases de consultas de trabalhos científicos (ScienceDirect, Scopus, IEEE, Scielo, Google Acadêmico, 

Portal de Periódicos da CAPES).  Em seguida buscou explorar conceitos e as principais contribuições 

do modelo de SFSC na Agricultura Familiar no Brasil através de três estudos de casos 

A pesquisa foi realizada em três etapas. Incialmente foram selecionados três estudos de casos de 

cadeias curtas em atividade, sendo duas no Brasil e uma na Itália. Em seguida, buscou-se analisar 

características e estrutura operacional de cada uma delas. Por fim, traçou-se um paralelo entre os 

modelos, a fim de identificar as possíveis contribuições para o escoamento da produção da Agricultura 

Familiar. 

3 Referencial Teórico  

Nessa seção buscou demonstrar a diferença conceitual das Cadeias de Suprimentos - CS e as Cadeias 

Curtas de Abastecimento de Alimentos - CCAA. Vale ressaltar que o objetivo não é “demonizar” as 

CS e seu papel relevantes na logística de abastecimento mundial. O que se pretende é apontar os 

impactos socioeconômicos das cadeias curtas alimentares para o pequeno agricultor familiar brasileiro. 

2.1 Cadeia de Suprimentos  

A logística é um processo de gestão estratégica que contribui para maximização da rentabilidade, 

visando custo-benefício, através das atividades de movimentação e armazenagem de materiais, 

gerenciamento de estoques, por meio dos fluxos de informações relacionados. A cadeia de suprimentos 

baseia-se nessa estrutura em busca da articulação de processos considerando fornecedores, clientes e 

a organização entre si (CHRISTOPHER, 2011).  

O termo Cadeia de Suprimentos - CS (Suply Chain - SC), tem sido usado como definição dos 

“relacionamentos empresariais realizados com intuito de atender aos requerimentos dos 

consumidores” (REIS et al. 2015). Ou seja, a cadeia de suprimentos tradicional (Fig. 1) pode ser 

definida como processos que envolvem várias atividades desde pontos de produção (matéria-prima) 

até pontos de consumo (produto acabado).  
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Figura 1 - Cadeia de Suprimentos. Fonte: Adaptado Christopher (2011); Reis et al. (2015) 

Na Figura 1 a CS é representada por vários agentes que são conectados por atividades logísticas que 

tem por finalidade entregar valor (produto/serviço) ao consumidor final. Este por sua vez, remunera 

toda a cadeia, que redistribui parte financeira aos atores conforme participação na cadeia (REIS et al. 

2015).  

Para Chopra & Meindl (2011), uma gestão eficiente da CS pode proporcionar importante vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes. O autor assevera que a vantagem competitiva está alicerçada 

na capacidade da organização em se destacar perante os seus clientes e concorrentes, operando com 

custos baixos, obtendo maior lucro.  

Apesar disso, Christopher (2011) avalia em seus apontamentos que, a gestão da cadeia de suprimentos 

deve se concentrar no gerenciamento das relações, com intuito de alcançar resultados mais lucrativo 

para todos os players da cadeia. No entanto, o autor propõe que a “gestão da cadeia de suprimentos” 

seja suprimida pelo termo “gestão da cadeia de demanda”, refletindo a necessidade de ser impulsionada 

pelo mercado e não por fornecedores. E que o termo “cadeia” seja substituído por “rede”, pelo fato de 

existir vários fornecedores (fornecedores dos fornecedores) e clientes (clientes dos clientes).  

2.2 Cadeias Curtas de Abastecimento de Alimentos  

O novo paradigma de consumo em busca por alimentos de maior qualidade nutricional e produção 

baseada em critérios agroecológicos, tem gerado um movimento mundial de abordagem crítica ao 

modelo vigente de produção, processamento e distribuição. Esse movimento tem provocado o 

surgimento das redes alimentares alternativas Pivoto et al. (2016), em substituição ao modelo atual de 

produção e distribuição 

As redes alimentares que envolvem uma maior relação entre produtores e consumidores, conhecidas 

como cadeias curtas de abastecimento de alimentos ou cadeias agroalimentares curtas, tem sido objeto 

de estudo por diversos pesquisadores Wilkinson (1999), Marsden et al. (2000), Renting et al. (2003), 

Scarabelot & Schneider (2012), Galli, & Brunori (2013), Darolt et al. (2016), Pivoto et al. (2016), 
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Pozzebon et al.  (2017), Aguiar et al. (2018), Gaucher & Petitdemange (2018) Mancini et al. (2019) 

em âmbito global, nas últimas décadas.  

O foco no relacionamento produtor/consumidor é a principal característica das cadeias curtas 

(Wilkinson, 1999). O modelo propõe uma relação direta entre o produtor e consumidor, reduzindo o 

número de intermediários e a distância entre produção e a mesa (GALLI, & BRUNORI, 2013). 

Para alguns especialistas segundo Darolt et al. (2016), a distinção entre canais curtos e longos de 

distribuição de alimentos, está diretamente ligado ao número de intermediários que operam entre a 

produção e o consumo. No entanto, o número de atravessadores não deve ser a única variável a ser 

observada. As cadeias curtas transcendem o aspecto espacial de proximidade, permitido uma 

reconexão entre produtor e consumidor de modo a suprir suas necessidades (SCARABELOT & 

SCHNEIDER, 2012).   

Marsden et al. (2000) observam a cadeia curta como uma rede carregada de fatores socioculturais 

como vínculo social com a localidade e propriedade; nova relação produtor/consumidor na origem dos 

alimentos; desenvolvimento de relações baseada em preço justo e qualidade (sustentabilidade) e 

fortalecimento do vínculo entre o consumidor e o produto. 

Renting et al. (2003) apontam três principais tipos de SFSC quanto ao modelo de comercialização. 

1) venda direta, onde a relação produtor/consumidor está pautada no relacionamento interpessoal e 

confiança; 2) proximidade espacial, a produção local é conhecida e valorizada pelos consumidores da 

própria região; 3) proximidade espacial estendida, a confiança é transmitida a consumidores de outras 

localidades com garantias de procedência e qualidade (selo de qualidade, certificado etc.).  

 

Figura 2 - Cadeia Agroalimentares Longas v Cadeia Agroalimentares Curta. Fonte: Adaptado 

Scarabelot e Schneider (2012); Darolt et al. (2016); Aguiar et al. (2018) 
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A Figura 2 apresenta de forma resumida, uma estrutura de cadeia longa e curta. O que se observa nos 

circuitos longos (CS) é o baixíssimo poder de barganha do agricultor familiar, que é pressionado ao 

longo de toda a cadeia pelos intermediários. Tradicionalmente, a feira livre era o principal canal de 

venda de produtos hortifrutigranjeiros. Contudo, com a expansão das redes de supermercadistas, os 

grandes varejistas tornaram-se o principal canal de comercialização desses produtos. Exercendo assim, 

maior poder de barganha ao longo da cadeia, sobre preço, prazo e volume. 

Por outro lado, as cadeias curtas, primam pela ligação direta do agricultor ao consumidor final, com o 

mínimo de intermediário possível. Possibilitando ao produtor o acesso a novos mercados, preços mais 

justos pela sua produção, e por conseguinte, o desenvolvimento econômico e social de suas 

comunidades (AGUIAR et al. 2018).  No entanto, canais de comercialização como cooperativas, 

associações de agricultores e bancos de alimentos, podem ser consideradas como intermediários.  

Como ressaltaram Scarabelot e Schneider (2012), a adoção da cadeia curta permite mitigar dois 

principais problemas defrontados pelos agricultores. A forte tendência mundial por alimentos mais 

saudáveis, vinculados a produção agroecológica e o custo da produção. No modelo tradicional, a 

produção em alta escala faz com que o produtor busque a adoção de novas tecnologias. No entanto, 

apesar do ganho de produtividade em decorrência do uso de novas tecnologias, a renda não acompanha 

o aumento dos custos da produção em decorrência da adoção de novas tecnologias.  

Ainda dentro do contexto de consumo com forte apelo a produção agroecológica, Goodman (2003) 

expõe a preocupação em relação a qualidade de alimentos associado a segurança alimentar. O autor 

tece críticas ao modelo tradicional de produção, processamento e distribuição e destaca a necessidade 

de alternativas factíveis de substituição aos modelos de produção e consumo vinculados as cadeias 

agroalimentares longas.  

4 Resultados  

Essa seção foi organizada com os principais resultados de três estudos de casos referente a implantação 

de cadeias curta e seus benefícios. Sendo dois no Brasil e um na Itália, conforme segue: 

Estudo de caso 1 - As Cadeias Agroalimentares Curtas e Desenvolvimento Local - Um Estudo de 

Caso no Município de Nova Veneza/SC (SCARABELOT & SCHNEIDER, 2012). 

O estudo apresenta a construção de um modelo de cadeia curta relacionado a produtos alimentares da 

agricultura familiar do município de Nova Veneza, no estado de Santa Catarina. A pesquisa foi 

compilada a partir de um grupo de 83 famílias dedicadas atividades de produção, processamento e 

vendas de produtos diversos, direcionados para mercados locais e regionais. Tendo como destaque os 

“farinheiros”, grupo de quatro produtores responsáveis por toda a cadeia produtiva da farinha de milho 

(plantio, processamento, embalagem e comercialização). 

Após processamento e empacotamento, a farinha é comercializada na própria propriedade do produtor, 

na loja da cooperativa e outros pontos de vendas fora do local de produção. A comercialização da 

farinha é um exemplo concreto da valorização da agricultura local, tema central das cadeias curtas. 

Nesse caso, os consumidores de outras localidades reconhecem o produto pela embalagem, e o valoriza 

pela conexão com o nome de Nova Veneza, remetendo-o a qualidade, confiança e tradição.  

Portanto, o estudo evidenciou a importância da cadeia agroalimentar no desenvolvimento 

socioeconômico da localidade. Além disso, apurou que o resgate das tradições e cultura local é 

determinante para valorização dos produtos, como explica as autoras “suas atividades de produção e 

vendas alicerçadas em processos legais, porém com uma proposta de maior vinculação à tradição 

local e aos consumidores”. 
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Estudo de caso 2 - Mercado de Cadeias Curtas na Pecuária Familiar: Um Processo de Relocalização 

no Território Alto Camaquã no Sul no Rio Grande do Sul (MATTE et al., 2016) 

O estudo observou a formação de Cadeia Curta de produção e comercialização da carne de cordeiro 

no estado do Rio Grande do Sul, enquanto uma estratégia de valorização do local. Para isso, foi criando 

uma marca coletiva dos produtos do território Alto Camaquã. As estratégias da cadeia são definidas 

em conjunto por diferentes atores (trabalhadores rurais, prefeituras locais, Embrapa e Emater6). 

A carne de cordeiro é comercializada na própria na própria região, em um mercado “construído 

socialmente” com a participação efetiva dos pecuaristas. O produto dispõe de vários atributos e valores 

relacionados a localidade. Nem todos os consumidores conhecem local e território de produção. No 

entanto, segundo os autores “de alguma forma, reconhecem o modo de produção e as características 

que diferenciam o alimento”. 

A cada semana uma associação é responsável pela comercialização dos animais. Seus produtores 

reúnem os animais, que são pesados e levados diretamente para um frigorífico específico. Nesse 

processo as prefeituras dos municípios envolvidos subsidiam o transporte para as associações. O preço 

de venda é praticado acima do valor estipulado pelo mercado convencional, de forma a agregar maior 

valor ao produtor, gerando maior empoderamento econômico. 

Estudo de caso 3 - A dinâmica dos Canais Curtos de Comercialização: O Caso do Projeto Campagna 

Amica na Itália (ANJOS & CALDAS, 2017). 

O projeto Campagna Amica é uma das principais experiências de Cadeia Curta consolidada na Europa. 

Criada em decorrência de demandas Coldiretti (Confederação Sindical Agrária Italiana), a Campagna 

Amica foi criada com intuito de reconstrução da aproximação das relações entre produtores e 

consumidores, que se desenvolve dentro de mercados de venda direta de produtos agroalimentares. 

Presente a mais de sete mil pontos de venda por toda Itália, a Campagna Amica é uma marca que tem 

como principal estratégia de comercialização a garantia de padrão de excelência dos produtos 

agroalimentares, através de seu selo nacional. A rede de venda direta é configurada em oito segmentos: 

mercados; fazendas; agroturismo; lojas; bodega italiana; restaurante; horto urbano e grupo de compras 

e oferta, onde comercializam diversos produtos agrícolas, todas com a marca Campagna Amica. Para 

fazer parte dessa rede, produtores membros da Coldiretti aderem a marca Campagna Amica a fim de 

comercializarem seus produtos “genuinamente italianos”.  

Alguns dos modelos de comercialização são descritos pelos autores, tais como as “fazendas Campagna 

Amiga”, são estabelecimentos rurais credenciados pela Coldiretti onde os agricultores realizam a 

venda direta de seus produtos a consumidores que são capazes de localizar fazenda mais próxima de 

onde vive. Estimulando assim a interação face a face, reconstruindo a relação produtor/consumidor.      

Nas “lojas Campagna Amica”, as quais são gerenciadas individualmente ou por associados, são 

vendidos produtos próprios e, ou de outros agricultores participantes da rede. Nesse caso, os produtos 

de terceiros são certificados e assegurados, garantindo a qualidade de origem italiana a preços 

aceitáveis.   

O “agroturismo Campagna Amica”, visa promover e valorizar o ambiente rural italiano. O projeto 

agroturismo encampado pela associação Terranostra, presta consultoria e formação para os 

empresários agrícolas, garantindo serviços de qualidade a consumidores que estejam dispostos a essa 

modalidade de turismo. 
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Já nas “bodegas italianas”, são comercializados produtos de cadeias agrícolas controladas pela 

Coldiretti, onde são auditadas por certificadoras terceirizadas que fornecem os selos de qualidade e 

procedência dos produtos vendidos. Esses estabelecimentos lembram mercados gourmet com um forte 

apelo à nacionalidade, localidade, originalidade e singularidade. Além disso, oferece uma variedade 

de artigos agroindustriais de procedência certificada. 

Por sua vez, os “grupos de compras e oferta” apresentam formas inovadoras de aquisição de alimentos. 

São compras realizadas coletivamente e redistribuídas entre os participantes. Os autores destacam que 

o modelo baseado no princípio de “economia solidária, do consumo ético e da sustentabilidade, 

priorizando, no último caso, os que foram produzidos de forma ecológica”. 

A Campagna Amica apresenta 1.228 mercados, 6.195 pontos de venda e 140 bodegas, portanto, uma 

rede consolidada que tem como principal estratégia o forte apelo a nacionalidade e a tradição (Made 

in Italy) por todo território italiano. 

5 Discussão 

Com a análise dos modelos de AFN nos três estudos de caso, foi possível observar semelhanças em 

suas estruturas, de acordo com as principais características de Cadeias Curtas apresentadas na revisão 

literária desse estudo (Tab. 1). 

Tabela 1 – Características de Cadeias Curtas. Fonte: Adaptado Wilkinson (1999); Marsden et al. 

(2000); Renting et al. (2003); Galli & Brunori (2013); Darolt et al. (2016) 

Autores Principais características  
Caso 

1 

Caso 

2 

Caso 

3 

Wilkinson Foco no relacionamento produtor/consumidor x x x 
 

Renting et al. 
Venda direta (Face to face); Proximidade espacial; Proximidade espacial 

estendida 
x x x 

 

 

Marsden et 

al. 

Vínculo social com a localidade; Relação produtor/consumidor baseado na 

origem dos alimentos; Preço justo 
x x x 

 
 
 

 
 

Galli & 

Brunori  

Darolt et al.  

Número mínimo de intermediários; Menor distância entre o produtor e o 

consumidor 
x x x 

 
 

 

 
 

Aguiar et al. Desenvolvimento econômico e social de suas comunidades produtoras  x x x 
  
 

Renting et al. Relocalização, Respacialização e Reconexão x x x 

 
 

 

Cada modelo de cadeia apresentou suas próprias dimensões relacionadas a cultura local, características 

produtivas, portifólio de produtos e perfil de consumo, de acordo com a localidade onde está inserida. 

Apesar das características estruturais e logísticas de maior ou menor escala das três redes apresentadas, 

o que se observa são as similaridades entre si, relacionada aos conceitos de definição de Cadeias 

Curtas, corroborando assim como uma gama de estudos (Tab. 1). 

Todas as cadeias apresentaram um forte apelo a tradição e a cultura local, transformando esses tributos 

em garantias de qualidade e procedência. Além disso, o vínculo social e a reconexão entre produtor e 

consumidor são muito latentes (RETING et al., 2003). No que se refere aos canais de comercialização 
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há um alinhamento em três perspectivas sendo a venda direta (face a face) a principal conexão 

comercial (RETING et al., 2003). 

Outro pilar de sustentação dos modelos analisados, foram as estratégias voltadas para o 

desenvolvimento socioeconômico das regiões produtoras Aguiar et al. (2018). Observou-se que nos 

casos analisados, as Cadeias Curtas trouxeram uma oportunidade de diversificação na produção, 

agregando valor aos produtos e gerando receitas mais estáveis para os produtores Marsden et al. 

(2000), através de uma rede com o mínimo de intermediários (atravessadores) Galli & Brunori (2013), 

Darolt et al. (2016), com o foco no consumidor final (WILKINSON, 1999). 

6 Conclusões  

O Objetivo desse estudo não foi demonizar as cadeias agroalimentares tracionais, que tem importância 

e reconhecimento no abastecimento e consumo alimentar mundial. O que se propôs, dentro do contexto 

da agricultura familiar, foi apresentar alternativas para um modelo de distribuição da produção do 

pequeno produtor, considerando o seu baixo poder de barganha, quando inserido nas cadeias 

agroalimentares tradicionais.  

Em que pese aspectos temporal e espacial das cadeias curtas e suas especificidades, os estudos indicam 

que todas elas contribuem para o desenvolvimento de suas localidades, ao produzirem alimentos com 

qualidade diferenciadas, associados a identidade cultural, há um movimento de inserção social e 

melhora de vida dos agricultores familiares. A revalorização da procedência de origem da produção, é 

a principal estratégia para construção e o sucesso das cadeias curtas, pois remete os valores culturais 

da tradição local (GOODMAN, 2003). 

As relações interpessoais entre produtor e consumidor, garantindo o compromisso constante entre eles, 

referente a preços mais baratos, qualidade e segurança alimentar, também é um fator determinante para 

uma cadeia curta sustentável. 

Ademais, a gestão é fundamental para desenvolvimento, expansão e consolidação das cadeias 

agroalimentares curtas, vinculada a uma ação conjunta, com o poder público, sociedade civil e setor 

privado (SCARABELOT & SCHNEIDER, 2012). Nesse sentido, o mercado de compra institucional 

(PAA, PNAE) é de grande relevância para a sustentabilidade das cadeias curtas no Brasil.  

Diante da realidade socioeconômica brasileira, as cadeias curtas, ainda que incipientes no Brasil, se 

apresentam como um importante instrumento de distribuição de renda, desenvolvimento 

socioeconômico, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar no país. 
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4.3 Artigo 3

Foi publicado no IFIP APMS 2020, e apresentado em 09/2020, o trabalho inti-
tulado: Short Agri-Food Supply Chains: A proposal in a Food Bank.

O artigo se propôs diagnosticar modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares
Familiar, baseados em casos empíricos, atendendo ao 3º objetivo específico da tese.

Esse estudo de caso serviu como base para sistematização de um dos modelos
de cadeia curta (CCFBA) propostos nesta pesquisa.

Figura 25: APMS 2020.

(https : //link.springer.com/chapter/10.1007/978 − 3 − 030 − 57997 − 569)
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4.4 Artigo 4

Foi submetido ao Research, Society and Development Journal e aceito para
públicação 08/2021, intitulado: Cestas orgânicas: um estudo de caso de cadeia curta
agroalimentar familiar.

O artigo se propôs diagnosticar modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares
Familiar, baseados em casos empíricos, atendendo ao 3º objetivo específico da tese.

Esse estudo de caso serviu como base para sistematização de um dos modelos
de cadeia curta (CCFA) propostos nesta pesquisa.

Figura 26: RSD 2021

(https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19619)
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Resumo 

A demanda por alimentos mais saudáveis, produzidos localmente, com características da cultura local, garantindo justiça 

social, popularizou as cadeias alimentares curtas. Essas redes têm se mostrado substituto confiável para as cadeias de 

suprimentos convencionais. Além disso, possibilita o empoderamento socioeconômico do agricultor familiar, 

garantindo receitas mais estáveis. O presente estudo teve como objetivo analisar implantação de uma cadeia curta 

através de uma rede de distribuição local de cestas orgânicas, em uma propriedade familiar. Os resultados mostraram 

um crescimento de mais de 400% na produção e uma valorização de 1.500% no preço de vendas das cestas no período 

2016/2019, a partir do desenvolvimento e consolidação da cadeia curta, aqui denominada “Cadeia Curta Familiar 

Agroecológica”. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Cadeia Curta Familiar Agroecológica; Cestas Orgânicas.  

 

Abstract  

The demand for healthier foods, produced locally, with characteristics of local culture, which guarantee social justice, 

has popularized the Short Food Chains. These networks have proven to be a reliable substitute for conventional supply 

chains. In addition, it enables the socioeconomic empowerment of the family farmer, ensuring more stable revenues. 

The present study aimed toemonstrar the development of a short chain through a local distribution network of organic 

baskets, a family farm property. The results showed a growth of more than 400% in production and an increase of 

1,500% in the sales price of the baskets in the period 2016/2019, from the development and consolidation of the short 

chain, here called "Agroecological Family Short Chain". 

Keywords: Family Farming; Family Agri-food Short Chain; Organic Baskets. 

Resumen 

La demanda de alimentos más saludables, producidos localmente, con características de la cultura local, garantizando 

la justicia social, popularizó las cadenas alimentarias cortas. Estas redes han demostrado ser un sustituto confiable de 

las cadenas de suministro convencionales. Además, posibilita el empoderamiento socioeconómico del agricultor 

familiar, asegurando ingresos más estables. Este estudio tuvo como objetivo analizar la implementación de una cadena 

corta a través de una red de distribución local de canastas orgánicas, en una propiedad familiar. Los resultados arrojaron 

un crecimiento de más del 400% en la producción y un incremento del 1.500% en el precio de venta de las canastas en 

el período 2016/2019, a partir del desarrollo y consolidación de la cadena corta, aquí denominada "Cadena Corta 

Agroecológica Familiar". 

Palabras clave: Agricultura Familiar; Cadena Corta Agroalimentaria Familiar; Cestas Orgánicas. 

1. Introdução  
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Nos últimos anos tem se observado no mundo um crescente movimento ligado ao consumo de alimentos produzidos 

localmente. O Local Food, significa que a comida foi cultivada nas proximidades físicas do consumidor final (SACCHI et al. 

2018). Esse movimento teve seu início e consolidação nos Estados Unidos e Europa, e atualmente tem se disseminado por outras 

regiões do globo, inclusive no Brasil (COELHO et al., 2018). 

As novas formas de produção e consumo ganharam destaque a partir de 1990 com o chamado movimento “quality turn”, 

marcado por consumidores mais exigentes e conscientes que observam valores de confiança, integração e localidade como 

critérios importantes de qualidade que transcendem aspectos puramente tangíveis (GOODMAN, 2002; GOODMAN, 2003).  

Desse modo, a busca por alimentos sustentáveis culminou no desenvolvimento das Redes Alimentares Alternativas 

(Alternative Food Networks - AFN) através do sistema alimentar local (Local Food) se consolidou como uma alternativa viável 

ao sistema agroalimentar tradicional Martinez et. al (2010), desempenhando um papel fundamental na qualidade alimentar 

(BRUNORI, 2003).  

Todorovic et al. (2018) asseveram que os modelos de redes alimentares tradicionais (distribuição em larga escala, 

operadas pelas cadeias globais de suprimentos), podem apresentar desperdício de alimentos, problemas de segurança alimentar, 

danos ambientais, distribuição injusta de valor agregado e lucros entre aos membros da cadeia. Além disso, a restrição de acesso 

a novos mercados e obtenção de preços justos pela produção, tem inviabilizado o empoderamento socioeconômico do agricultor 

familiar em virtude da pressão dos grandes players operadores do modelo tradicional, em busca de novos patamares de 

rentabilidade (DAROLT et al., 2016). 

Renting et al. (2003), Galli & Brunori (2013), Duarte & Tomé (2016), Matte et al. (2016), Anjo & Caldas (2017), 

Gaucher-Petitdemange (2018) configuram cadeias curtas como redes alimentares que promovem maior aproximação 

produtor/consumidor, reduzindo ou eliminando o agente “intermediário”. Os estudos apontam benefícios como alimentos 

sustentáveis atestados por sua origem, com características da cultura local e forte apelo socioeconômico, garantindo justiça social 

as comunidades locais.   

Ademais, as cadeias curtas têm como propósito o desenvolvimento de inciativas locais, emprego de insumo de 

propriedades locais, baixa escala na produção com foco na qualidade em detrimento da alta produtividade (HINRICHS, 2003; 

PIVOTO et al. 2016; VITTERSO et. al 2019).  

Embora haja uma percepção positiva a respeito dos benefícios em relação consumo do alimento local, o estudo busca 

responder questões mais amplas, tais como: 1) Redes alimentares baseadas em “Local Food” podem ser considerados modelos 

de Cadeia Curta Agroalimentar? 2) Geram benefícios socioeconômicos para o pequeno agricultor vinculado a agricultura 

familiar?  

Para responder essas indagações foi realizado uma pesquisa de campo, através de um estudo de caso junto a um 

estabelecimento rural de agricultura familiar no Brasil. Além dessa seção introdutória, o artigo está organizado como segue: A 

seção 2 descreve a metodologia de pesquisa aplicada. É apresentado uma abordagem teórica de Agricultura Familiar no Brasil, 

Local Food e Cadeias Curtas Agroalimentares na seção 3. Em seguida é descrito os principais resultados da pesquisa de campo 

na seção 4. Na seção 5 é discutido os resultados do estudo de caso. E por fim, constam as conclusões acerca da pesquisa e as 

referências. 

2. Metodologia 

Além da revisão de literatura em busca do estado da arte de Cadeias Agroalimentares Curtas de Abastecimento, Local 

Food e Agricultura Familiar, o presente estudo consistiu em analisar a produção, tipos de produtos, comercialização e perfiz de 

clientes acerca das cestas de produtos orgânicos comercializados entre os anos 2016 e 2019.  A metodologia aplicada pode ser 
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caracterizada como multimétodo Cauchick-Miguel et. al (2018), ou seja, foi adotado mais de uma abordagem metodológica de 

pesquisa (estudo de caso, pesquisa de campo e survey). A metodologia em detalhes consistiu das seguintes etapas: 

Etapa 1: Revisão literária. Foi realizado um levantamento de dados nas principais bases de consultas de trabalhos 

científicos (ScienceDirect, Scopus, IEEE, Scielo, Google Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES).  Pesquisa bibliográfica 

é um método que visa analisar estudos sobre diversos posicionamentos acerca de trabalhos já desenvolvidos (GIL, 2008). 

Etapa 2: Coleta e Análise de dados. Optou-se por uma pesquisa exploratória, de caráter descritivo. A pesquisa 

descritiva, segundo Cervo (2009) busca descobrir de forma precisa, a frequência com que um fenômeno ocorre e sua relação 

com outros. O estudo foi desenvolvido no mês de fevereiro de 2020, no Assentamento Rural na cidade Promissão (SP) através 

de uma pesquisa de campo junto a uma família de agricultores familiares de produção orgânica. Para tal, aplicou-se o método de 

pesquisa tipo survey com objetivo de avaliar as cadeias produtivas de agricultores familiares, a fim de extrair resultados acerca 

das práticas operacionais da logística de escoamento da produção. O survey objetiva avaliar uma amostra significativa de um 

problema a ser investigado a fim de extrair resultados acerca dessa amostra (CAUCHICK-MIGUEL, 2018).  

Etapa 3: Discussão dos resultados. Buscou apresentar os resultados obtidos que pudessem qualificar o projeto. 

2.1 Estudo de Caso 

O estudo foi realizado na Agrovila Campinas, junto à “Família Silva Orgânicos”, Assentamento Rural Reunidas na 

cidade de Promissão - SP (Fig. 1). O Assentamento Reunidas é composto por 7 agrovilas, com mais de 630 famílias assentadas 

em cerca de 18 hectares cada uma.   

Figura 1 – Localização propriedade “Família Silva Orgânicos” 

 

Fonte: Google Maps (2020), Autores (2020) 

A monocultura da soja é o principal cultivo da família, produzida em “parceria” com outras famílias da agrovila, 

ocupando aproximadamente 15 hectares da propriedade. O restante (3 ha) é dedicado ao plantio legumes e hortaliças. 

A força de trabalho da propriedade é majoritariamente familiar (casal e 3 filhos), salvo em casos específicos onde é 

contratado mão de obra esporádica no próprio assentamento, para atender alguma demanda extraordinária. 

3. Resultados   

A partir de 2016 a propriedade optou pelo cultivo de orgânicos nos 30.000 m2 dedicados a horta convencional. Definindo 

como estratégia comercial a venda de assinatura de cestas orgânicas.  

Antes da "virada" para o cultivo orgânico eram produzidos quiabo, abóbora, pepino e pimentas, todos comercializados 

no município Promissão através do mercado institucional Programa de Aquisição de Alimentos nas modalidades "Compra com 
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Doação Simultânea 6.500 Reais/ano por agricultor" e "Compra com Doação Simultânea 8.000 Reais/ano por agricultor", ou seja, 

cerca de 1.200 Reais por mês. O excedente era vendido a intermediários, sujeitos a preços de mercado.  

O modelo vigente de cadeias alimentares expõe a fragilidade dos agricultores familiares acerca da comercialização de 

seus produtos. Em que pese o mercado institucional de compra (PNAE/PAA) garantir o mínimo para escoamento da produção 

agrícola familiar, a dependência por “atravessadores”, ainda que seja uma alternativa viável e recorrente para muitos produtores, 

demonstra a vulnerabilidade dos agricultores no que tange a acesso a novos canais de distribuição, permitindo assim um 

desenvolvimento econômico sustentável (DAROLT et al., 2016; AGUIAR et al., 2018). 

Na medida que agricultores locais inserem suas cadeias produtivas em redes alternativas visando conectar-se a novas 

demandas de consumo, o que se observa é um deslocamento natural da dependência de políticas públicas, bem como da figura 

do intermediário. Esse movimento transformacional pode ser constatado no presente estudo de caso, exemplo prático de acesso 

a novos mercados constituído por um sistema alimentar local, aqui denominada “Cadeia Curta Familiar Agroecológica”, através 

da comercialização por meio de assinaturas de cestas de produtos orgânicos (Tab. 1).  

Tabela 1 - Vendas de cestas orgânicas (2016-2019) 

Modalidade 
Venda Indireta 

(Empório) 
Venda Direta 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Cidade SRJP Marília SRJP Marília SRJP Marília SRJP 

Cestas/mês 30 46 100 50 100 50 100 

Cestas/ano 360 1.752 1.800 1.800 

Cesta R$ 15,00 30,00 40,00 50,00 

Total R$ 5.400,00 52.560,00 72.000,00 90.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

Conforme a Tabela 1, inicialmente os produtos eram comercializados em cestas compostas de 9 itens através de um 

empório local, onde o estabelecimento comprava e revendia quinzenalmente cerca de 15 cestas. 

No entanto, o modelo de distribuição baseado em “intermediários”, estava muito aquém das expectativas da propriedade 

em desenvolver uma rede que pudesse gerar maior valor à produção. Desse modo, após ações de difusão do projeto “cestas 

orgânicas”, foi criado uma rede com características de econômica solidária através de um grupo de pessoas capitaneada pelo 

Centro de Apoio à Reforma Agrária – NARA na cidade de São José do Rio Preto – SJRP, juntamente com a família produtora.  

Embora os primeiros kits de produtos entregues diretamente ao consumidor final tenham sido registrados no final de 

2016 na cidade de SJRP, foi a partir de 2017 que o projeto começou a ser estruturado na forma de uma rede. Ainda em 2016, o 

modelo de assinatura de cestas orgânicas foi apresentado a um grupo de pessoas da cidade de Marília, com interesses relacionados 

a reivindicação e valorização da terra.  

A rede se consolidou em 2017 com a adesão de cerca 73 famílias, 23 em Marília e 50 São J. R. Preto. Em 2018 mais 

duas assinaturas foram incorporadas para a cidade de Marília, perfazendo 75 assinaturas.  

A cestas são montadas de acordo com a disponibilidade de produção da propriedade considerando a sazonalidade de 

plantio. Quinzenalmente, entre terça e quarta-feira é divulgado uma lista no grupo de Whatsapp®, principal fonte de comunicação 

da rede, dos produtos disponíveis para compor as cestas. Os assinantes confirmam os itens desejados até quinta-feira à tarde. Na 

sexta-feira a propriedade realiza a colheita e seleção dos produtos para a composição das cestas que são entregues no sábado. 
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A negociação é realizada na seguinte forma, os assinantes pagam na primeira entrega do mês duas ou três cestas de 

acordo com a quantidade de sábados mês. Para efeito de comparação de vendas (2016-2019) (Tab. 1), foi considerado os meses 

com quatro sábados cada um. 

4. Discussão  

A mudança na gestão das cultivares do sistema tradicional para o orgânico teve como objetivo atender à crescente 

demanda por alimentos de produção sustentável com garantias de qualidade nutricional Marsden et al. (2000) visando gerar valor 

e preços mais justos Hinrichs (2003) para a produção da propriedade (Fig. 2). 

Figura 2 – Evolução preços venda das cestas (2016-2019) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

Com a estratégia de mudança de distribuição da propriedade optando pela venda direta ao consumidor final, através da 

consolidação de um modelo de um modelo de cadeia curta por assinaturas no período de 2017 a 2019, conforme ilustrado na 

Figura 2, houve uma valorização significativa no valor das cestas de 100%, 33% e 25% respectivamente.  

Quando comparado ao Índice de Preços ao Consumidor - IPCA IBGE (2020), principal índice utilizado para a 

verificação da inflação, que indicou 2,95%, 3,75%e 4,31% respectivamente, os ganhos foram extremamente satisfatórios. 

5. Considerações Finais 

O estudo buscou responder as questões iniciais do objeto da pesquisa: 

Primeiro: a reconfiguração produtiva da propriedade em questão, permitiu o desenvolvimento natural de uma rede 

alimentar local, promovendo a interação direta produtor/consumidor e a redução da cadeia logística entre o campo e a mesa, e, 

portanto, a construção de um modelo de Cadeias Agroalimentares Curtas. 

Segundo: a propriedade apresentou um incremento de 400% na produção de cestas no período 2016/2019. O lucro bruto 

das vendas de assinaturas de cestas aumentou cerca de 1.500 %, passando de 5.400 para 90.000 reais no mesmo período. 

Portanto, o que pode ser concluído é que sistemas alimentares locais, operacionalizados por meio de modelos de cadeias 

curtas, podem ser importantes instrumentos de empoderamento socioeconômico para o produtor familiar e a comunidade local 

onde ela está inserida.  

No entanto, as limitações dessa pesquisa residem no fato não mensurar a contribuição socioeconômica gerada pelo 

desenvolvimento e consolidação da Cadeia Curta Familiar Agroecológica na comunidade local da cidade de Promissão. 
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4.5 Capítulo Livro

O capítulo intitulado: A inter-relação agricultura familiar e alimentação esco-
lar, em busca da segurança alimentar nutricional no Brasil foi submetido e aceito em
08/2021. Aguardando publicação no livro "Alimentação Escolar: vamos colocar os
pratos à mesa - uma obrigação do Estado, um dever da sociedade"da Editora Blucher.

O artigo se propôs diagnosticar modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares
Familiar, baseados em casos empíricos, atendendo ao 3º objetivo específico da tese.

Esse estudo de caso serviu como base para sistematização de um dos modelos
de cadeia curta (CCFAE) propostos nesta pesquisa.

Figura 27: Livro: Alimentação Escolar: vamos colocar os pratos à mesa - uma obrigação do
Estado, um dever da sociedade.
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RESUMO: O PNAE é um eficiente instrumento de promoção social e distribuição de renda 

quando articulado de forma harmônica pelos órgãos públicos, em consonância com as demandas 

especificas de cada localidade produtiva. O estudo indicou que o PNAE atinge seus objetivos 

plenos quando se destina efetivamente a promover a segurança alimentar e qualidade nutricional 

das refeições oferecidas nas escolas, ressignificando uma nova configuração produção rural 

sustentável 

PALAVRAS-CHAVE: PNAE, Alimentação Escolar, Segurança Alimentar. 

ABSTRACT: The PNAE is an efficient instrument of social promotion and income distribution 

when articulated in a harmonious way by public agencies, in line with the specific demands of 

each productive locality. The study indicated that the PNAE achieves its full objectives when it is 

effectively intended to promote food security and nutritional quality of meals offered in schools, 

resignifying a new sustainable rural production configuration. 

KEYWORDS: PNAE, School Feeding, Food Safety. 

1. INTRODUÇÃO  

Segundo relatório “Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo” das 

Nações Unidas (ONU), mais de 820 milhões da população mundial padecem 

com a fome. Cerca de 2 bilhões de pessoas vivem em estado de subnutrição, 

sofrendo com insegurança alimentar moderada ou grave (FAO, 2019).  

Esse cenário expõe a fragilidade no cumprimento da “Agenda 2030” rumo 

a erradicação total da fome, estabelecida através da uma meta global 

capitaneada pela ONU no ano de 2015. Eliminar a pobreza, em todas as suas 
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dimensões, é o maior desafio das lideranças globais, um requisito indispensável 

para o desenvolvimento sustentável, garantindo a dignidade e igualdade entre 

as pessoas.  

Por outro lado, os países têm incorporado em suas agendas, políticas 

públicas para mitigar a vulnerabilidade nutricional, visando a segurança 

alimentar. No Brasil, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN), através da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 

nº 11.346/06, objetiva desenvolver e implementar políticas e planos de 

segurança alimentar e nutricional, estimulando a integração entre governo e 

sociedade civil em âmbito federal, estadual e municipal. A LOSAN traz em seu 

princípio basilar o direito de todas as pessoas a uma alimentação saudável, 

acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e permanente, baseado em 

práticas promotoras da saúde, de maneira que não comprometa o acesso a 

outras necessidades essenciais (MDS, 2013).    

Nesse sentido, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

um importante canal de operacionalização da segurança alimentar e nutricional 

no Brasil. O PNAE é um programa governamental, que oferece alimentação 

escolar aos estudantes matriculados na rede pública de ensino (educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos). Além 

de escolas filantrópicas e entidades comunitárias, que estejam conveniadas com 

o poder público (FNDE, 2020).  

Nesse contexto, a Agricultura Familiar é participe importante na efetivação 

do PNAE, fornecendo alimentos de qualidade nutricional, através do processo 

de aquisição, que atendam requisitos de segurança alimentar. Por outro lado, o 

mercado institucional do PNAE, que estipula sob forma de lei, no mínimo 30% 

do valor repassado sejam aprovisionados para compra da agricultura familiar, se 

consolida como um dos principais instrumentos de política pública para o 

fortalecimento e a valorização da agricultura familiar no Brasil, na medida que 

estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades 

envolvidas.   

Esse capítulo busca traçar um paralelo entre a alimentação escolar e a 

agricultura familiar, como prerrogativa indissociável ao combate a 

vulnerabilidade nutricional, visando garantir a segurança alimentar no Brasil.   
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2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL  

Os primeiros movimentos rumo a alimentação escolar no Brasil foram 

registrados na década de 40 através das “caixas escolares”. Algumas escolas se 

organizavam arrecadando fundos para fornecer alimentos aos alunos enquanto 

permanecessem na escola. Nessa época, o governo era mero expectador que 

observava com atenção os resultados obtidos dessas ações. No entanto, 

percebera a importância da alimentação escolar para a permanência dos 

estudantes nas escolas, e a oportunidade da redução da desnutrição infantil no 

país.   

A partir daí, é implantada a primeira política pública referente ao tema na 

década de 50, o plano nacional de alimentação para escolas públicas, intitulado 

de “Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil”. Desse projeto 

resultou a Campanha da Merenda Escolar (CME), através do Decreto n. 37.106 

assinado por Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre controle do Ministério da 

Educação e apoio do Fundo Internacional do Socorro à Infância, hoje denomina 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (CHAVES, 2006).  

A CME se expandiu com êxito, ao ponto que, no ano de 1968 foi registrado 

a cobertura de 75% das matrículas no ensino fundamental, representando cerca 

de 9,5 milhões de crianças com acesso a merenda escolar. Ou seja, uma 

distribuição de mais de 50.000 t de alimentos, sendo 50% eram doados através 

do Programam Mundial de Alimentos (World Food Program e Food for 

Development - WFP) das Nações Unidas (SILVA, 1995).  

De lá para cá, o nome campanha foi se modificando e recebeu várias 

denominações: Campanha de Merenda Escolar (CME), Campanha Nacional de 

Merenda Escolar (CNME) e Campanha Nacional de Alimentação Escolar 

(CNAE). Em 1979 passou a se chamar Plano Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), que se estende até os dias de hoje, como o maior programa de 

alimentação escolar no mundo e com atendimento universalizado.  

 

3. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  

O PNAE é um programa de abrangência nacional, que objetiva suprir as 

necessidades nutricionais dos alunos enquanto sua permanência na escola. 
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Entre suas principais diretrizes estão o respeito aos hábitos alimentares, adoção 

da alimentação saudável e adequada, universalidade do atendimento e 

descentralização das ações.  

Até 1994, o órgão centralizava as ações de planejamento, compra, 

controle e distribuição dos alimentos. A partir da Lei n° 8.913/1994 o órgão passa 

a delegar aos estados, distrito federal e municípios (entidades executoras), a 

responsabilidade na operacionalização do programa. Atualmente, cabe ao PNAE 

a execução do planejamento tácito atuando como articulador entre os recursos 

vindos do Governo Federal e as entidades executoras do programa (Fig. 1).  

Figura 1 – Estrutura Operacional PNAE    

 

 

Como ilustra a Figura 1, o aprovisionamento de recursos vindo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), beneficia milhões de 

estudantes brasileiros. Esses recursos financeiros são alocados no PNAE, que 

como entidade gestora repassa diretamente aos estados e municípios em 10 

parcelas mensais (de fevereiro a novembro) do ano vigente.  

Os valores são distribuídos em caráter suplementar para cobertura dos 

200 dias letivos, com base no censo escolar do ano anterior, de acordo com o 

número de matriculados em cada rede pública de ensino. O PNAE é fiscalizado 

pelos órgãos de competência federal, através do Tribunal de Contas da União 

  

Fonte: FNDE (2020)   
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(TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. Em âmbito 

local é acompanhado diretamente pela sociedade civil, por meio dos Conselhos 

de Alimentação Escolar (CAE).  

Como gestor dos recursos, o PNAE é responsável pela assistência 

financeira em caráter complementar, normatização, coordenação, 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução do programa. 

Atualmente o valor repassado aos estados e municípios, é definido por aluno, 

conforme etapa e modalidade de ensino, para o ano de 2020 (Tab. 1).  

Tabela 1 - Repasse PNAE  

Beneficiários  Valor/Aluno  

Creches R$ 1,07 
Pré-escola R$ 0,53 

Escolas indígenas e quilombolas R$ 0,64 
Ensino fundamental e médio R$ 0,36 

Educação de jovens e adultos R$ 0,32 
Ensino integral R$ 1,07 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral 

R$ 2,00 

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional 
Especializado no contraturno 

R$ 0,53 

Fonte: FNDE (2020)  

Para ter acesso aos recursos do programa, as entidades executoras 

devem constar no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). No caso das escolas 

filantrópicas e comunitárias, elas devem estar cadastradas pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS).  

Para atender os objetivos de segurança alimentar, o programa estabelece 

percentuais mínimos nutricionais, conforme Resolução nº 26/2013 FNDE (2013). 

Portanto, os cardápios são elaborados por nutricionista, respeitando os hábitos 

alimentares locais e culturais, seguindo a orientação do Índice de Qualidade da 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN), considerando 

critérios de “variedade e diversidade” do cardápio (Tab. 2).  

Tabela 2 – Composição refeição conforme IQ 

Refeição/dia % Nutricional Variedades alimentos 

1 20 15 
2 30 20 
3 70 25 

Fonte: FNDE (2013) 
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4. AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL  

A Agricultura Familiar no Brasil é composta por uma população 

heterógena. Desde agricultores descendentes de imigrantes europeus, 

quilombolas descendes de escravos, índios brasileiros nativos, e camponeses 

migrantes das regiões do Brasil.  

Vários agricultores familiares foram fixados em pequenos lotes de terra, 

através do programa de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Desde a década de 1970, 973.471 famílias foram 

beneficiadas com a distribuição de 87,9 milhões de hectares de terras.  

 A definição formal da agricultura familiar no Brasil está consolidada na 

Lei 11.326/06, que estabelece critérios e condições para o enquadramento dos 

agricultores na Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais (BRASIL, 2006).  

Para fins legais, a lei considera agricultor familiar aquele que pratica 

atividades no meio rural, além de:   

i) não possuir área maior do que quatro módulos fiscais, cuja área 

varia de acordo com o município;   

ii) que prevaleça a utilização mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;   

iii) tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento.  

Os critérios permitiram ao governo agrupar todas pequenas famílias rurais 

sob conceito único de Agricultura Familiar (AF), visando promover uma economia 

moderna e integrada aos mercados. No entanto, é preciso considerar o perfil 

contrastante dos produtores familiares, que vão desde famílias com baixo poder 

aquisitivo até famílias com concentração de recursos.   

O Censo Agropecuário IBGE (2017), registrou 3,9 milhões de 

estabelecimentos, o que representa 77% dos estabelecimentos agropecuários 

no Brasil. Ocupando uma área de 80,9 milhões de hectares, ou seja, 23% da 

área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.  

Referente a condição do produtor familiar em relação a terra, dos 3,9 

milhões de propriedades, 81% (3,2 milhões) se declararam proprietários, 219 mil 

assentado sem titulação definitiva. O restante, 466 mil produtores têm acesso 

temporário, enquadrados nas modalidades arrendatário (111 mil), parceiro (88 
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mil), comandatário (183 mil) e ocupante (83 mil). O censo ainda apurou a 

existência de 5.494 de agricultores familiares sem área.  

Pernambuco, Ceará e Acre têm as maiores concentrações de área 

ocupada pela agricultura familiar. Já os estados do Centro-Oeste e São Paulo 

têm os menores níveis de concentração. O censo aponta que a agricultura 

familiar é responsável por empregar 10,1 milhões de pessoas. Sendo que os 

homens representam 81% dos produtores, contra 19% das mulheres.   

4.1 Política de crédito   

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), é um importante instrumento de política pública ao apoio à 

agricultura familiar e a principal linha de financiamento agrícola no Brasil. Criado 

em 1996, o programa se estabeleceu com o objetivo de solucionar a dificuldade 

de acesso ao crédito rural pelo pequeno produtor.  

O objetivo do programa consiste em fortalecer a capacidade produtiva da 

agricultura familiar, geração de emprego e renda nas áreas rurais, bem como a 

melhora na qualidade de vida dos agricultores familiares. Em termos específicos:  

i. adequar as políticas públicas conforme a realidade dos agricultores 

familiares;   

ii. possibilitar uma infraestrutura adequada à melhoria do 

desempenho produtivo dos agricultores familiares; 

iii. promover a profissionalização dos agricultores familiares por meio 

de acesso a novas tecnologias e de gestão social;    

iv. inserir os agricultores aos mercados de insumos e produtos.  

O mecanismo de acesso ao PRONAF é a Declaração de Aptidão (DAP), 

instrumento que credencia produtor a categoria de agricultor familiar. Além de 

que, o DAP garante ao pequeno agricultor acesso a outras políticas públicas 

como: comercialização, programas de habitação rural, e documento de 

autenticação das atividades agrícolas do agricultor para fins de aposentadoria. 

Desde sua criação o PRONAF disponibilizou mais de R$ 21,5 bilhões para linhas 

de créditos de seus subprogramas (BNDES, 2019).  

4.2 Comercialização Agricultura Familiar   
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Além dos canais tradicionais de comercialização (venda direta e venda 

indireta), a AF tem se beneficiado do mercado institucional, sobretudo apoiada 

no Programa de Aquisição da Agricultura familiar (PAA) e o PNAE. Juntos os 

dois canais distintos que definem a inclusão produtiva através das compras 

governamentais (Fig. 3).  

Figura 3 – Estrutura de comercialização produção agricultores familiares  

Fonte: Próprios autores (2020) 

1. PNAE, cujo programa estabelece a obrigatoriedade de no mínimo 

30% da compra produtos destinados a alimentação escolar seja oriundo da 

AF. Atende até R$20.000,00/ano ao agricultor familiar individual, em grupos 

informais e/ou formais.  

2. PAA, dividida em modalidades: a) PAA Compra com Doação 

Simultânea - Termo de Adesão, com limite de R$ 6.500,00/ano por agricultor; 

b) PAA Compra com Doação Simultânea - CONAB, chamada pública 

somente através de associações e cooperativas, com limite de R$ 

8.000,00/ano por agricultor; c) Compra Institucional, pelos estados, 

municípios e órgãos federais da administração pública direta e indireta, 

usando recursos próprios, limite de R$ 20.000,00/ano, acesso individual e/ou 

grupos formais; d) Compra Direta da Agricultura Familiar permite a compra 

de produtos com a finalidade de sustentar preços, também operacionalizada 

pela CONAB, limite de R$ 8.000,00 por agricultor; e) PAA Leite integra a 

região Nordeste e Norte de Minas Gerais, no limite R$ 9.500,00 por produtor; 

f) PAA Aquisição de Sementes, executada pela CONAB, adquiri sementes de 

organizações fornecedoras e em consonância com as normas vigentes de 

  

    

  

  

  

Mercado Tradicional 

Venda Direta 
Cestas, clolheita propriedade, loja  

associação produtores, feira de  
agricultores, grupo de consumo 

Venda Indireta Supermerdados, Atravessadores,  
Centrais de Abastecimento 

Mercado Institucional 

PAA 
CONAB, Banco de alimentos,  

Hospitais, Forças Armadas,  
Presidios, Universidades, Creches,  

escolas filantrópicas 

PNAE Alimentar Escolar  
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certificação ou cadastro da cultivar, do agricultor ou de sua organização, 

limite de participação R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por DAP 

jurídica.  

A compra governamental visa a inclusão econômica e social do meio rural, 

levando a outra ponta a minimização da insegurança alimentar e nutricional de 

pessoas em situação de insegurança alimentar. Promove o abastecimento 

alimentar e fomenta cadeias curtas, importante catalizador do desenvolvimento 

local sustentável, além de regular e constituir estoques públicos de alimentos. 

5. AGRICULTURA FAMILIAR E O PNAE  

 

 

Modalidade Total 
Homens Mulheres 

Total < 14 anos Total < 14 anos 

Não Agricultura 

Familiar 4.989.566 3.928.224 81.947 1.061.342 56.977 

Agricultura Familiar  10.115.559 6.797.882 241.916 3.317.677 199.212 

 15.105.125 10.726.106 323.863 4.379.019 256.189 

 

A inter-relação agricultura familiar e alimentação escolar, está 

fundamentada nas diretrizes do PNAE. O programa estabelece o emprego da 

alimentação saudável e adequada; uso de alimentos variados; que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis; o apoio ao 

desenvolvimento sustentável; aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 

sazonais, produzidos pela agricultura familiar em âmbito local.  

O PNAE, além de estabelecer um canal que dialoga com as três esferas 

governamentais e com a sociedade civil organizada, seja de controle social 

(CAE) ou de acesso direto a política (agricultores, fornecedores e alunos), 

promove, sobretudo, quando seus objetivos são alcançados, uma transformação 

presente na afirmação da identidade e redução da pobreza e da insegurança 

alimentar no campo.   

De certo modo, tais ações ajudam a desenvolver a sustentabilidade 

socioeconômica das comunidades locais, incluindo povos indígenas e 

quilombolas. Promove o incentivo à organização e associação das famílias 
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agricultoras, fortalecendo o tecido social, com a ampliação da oferta de alimentos 

de qualidade, valorizando a produção familiar de tal sorte que a visibilidade social 

e qualidade de vida acontecem na mesma proporção do acesso à “comida de 

verdade” no prato de cada aluno.   

  

 

6. APLICAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR  

Nessa seção é apresentado dois casos práticos de valorização da cadeia 

produtiva de comunidades locais, através da compra institucional da alimentação 

escolar (PNAE), fato gerador de incentivo ao empreendedorismo local, geração 

de empregos, distribuição de renda, segurança alimentar nutricional e 

fortalecimento da agricultura familiar.  

6.1 Estudo de caso 1  

O estudo foi realizado no município de Itanhaém/SP, junto ao Banco de 

Alimento de Itanhaém (BAI) e a AMIBRA, uma associação de agricultores que 

congrega 52 produtores familiares. Em 2019, a chamada pública para aquisição 

do PNAE, foi de R$ 715.752,25, referente à compra de 126.171 kg de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, fornecidos pelos agricultores associados, 

incluindo 6 produtores indígenas.  

Em respostas a demandas socioeconômicas e de segurança alimentar 

dos povos tradicionais locais, o Banco do Alimentos, desenvolveu um projeto 

objetivando a prospecção e inclusão de agricultores familiares indígenas, como 

fornecedores do PNAE. O estudo foi realizado junto a duas comunidades 

Figura 4 – Recursos PNAE 2013 - 2017    

  

Fonte: FNDE (2020)   
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indígenas da etnia Guarani, Aldeia do Rio Branco e Aguapeu, localizadas nas 

cidades de Itanhaém e Mongaguá respectivamente, no litoral sul do Estado de 

São Paulo.  

Desde sua criação em 2007, o BAI vinha realizando ações para identificar 

e mitigar situações de insegurança alimentar nas comunidades indígenas locais, 

através de esforços em rede da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Fundo Nacional do Índio (FUNAI) 

Coordenação do Litoral Sul.  

Os resultados dessas ações, foram identificados a partir de 2017, com a 

inclusão de cultivares tradicionais, no cardápio alimentar da escola indígena da 

Aldeia Rio Branco, através do milho guarani (avaxi ete'i), atendendo os requisitos 

de respeito a cultura, as tradições e os hábitos alimentares, um dos pilares do 

PNAE.   

O cultivo do milho guarani avaxi ete'i (Fig. 5) é executado pelos próprios 

indígenas, em manejos agroecológicos, respeitando as tradições espirituais 

milenares da cultura Guarani. Cabe ressaltar, que a aquisição do milho guarani 

como alimento escolar, tem como destino único as escolas indígenas, visto que, 

segundo a tradição Guarani, o milho é um alimento sagrado e dever ser 

consumido somente pelo seu próprio povo.   

Figura 5 - Agricultores familiares indígenas e secagem do milho guarani  

 

Apesar dos recursos do PNAE serem geridos pela Secretaria de 

Educação do Município, o BAI é o principal articulador do programa, atuando 

como interlocutor entre a sociedade civil e o poder público, na medida que 

promove ações de fomento da produção agrícola dos povos tracionais e a 

inclusão de seus produtores indígenas no cadastro de fornecedores. Fato 

  
Fonte: PMI (2019);   FUNAI (2019)   
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ocorrido com o cadastro dos dois primeiros agricultores como fornecedores do 

PNAE para cidade de Itanhaém (Fig. 5), um da aldeia Rio Branco de Itanhaém e 

outro da aldeia Aguapeu em Mongaguá.  

A primeira aquisição do milho guarani foi de 163 kg, que lhe renderam o 

valor total de R$ 1.802,57. Após a primeira experiencia em 2017, o projeto 

ganhou vulto, e outros cultivares indígenas foram inseridos na chamada pública 

para alimentação escolar, aumentando o escopo de atuação dos produtores 

indígenas. Em 2018, além do milho guarani (140 kg), os dois produtores 

forneceram ao programa 300 kg de batata-doce guarani, obtendo uma receita 

total de R$ 2.725,00, cerca de 50% maior do que o ano anterior. Já em 2019, o 

destaque é a inserção de outro produto tradicional guarani na chamada de 

compra (PNAE) pelo município, a mandioca, com aprovisionamento de 260 kg, 

além de batata-doce 300 kg e o milho com 146 kg. A oferta desses produtos lhes 

rendeu 3.315,10 reais, cerca de 21% de crescimento em relação a 2018.  

6.2 Estudo de caso 2  

Este estudo foi realizado junto ao Banco de Alimentos “Epaminondas 

Barreto Sobrinho” e agricultores familiares locais, na cidade de Rosário do 

Catete, estado do Sergipe. O BA de Rosário foi replicado a partir de um modelo 

consolidado do BA de Itanhaém - BAI, no estado de São Paulo. Um modelo de 

inclusão, protagonismo e cogestão foi determinante para que, guardadas as 

características e cultura pudesse implantar em Rosário do Catete.  

No momento de sua criação (setembro/2019), o BA de Rosário apenas 

sete agricultores familiares locais possuíam a Declaração de Aptidão do Pronaf 

- DAP validada pelo Ministério da Agricultura, ou estavam aptas para 

participarem de chamadas públicas.   

Desde então, o banco vem articulando junto à comunidade local ações de 

planejamento estratégico que culminaram em busca ativa de novos agricultores, 

formação de pequena rede sociotécnica, com o intuito de mapear e organizar 

documentalmente (DAP e NF), além de realizar o diagnóstico mais fiel sobre a 

oferta de produtos da localidade.  

Essas ações culminaram na primeira Chamada Pública de compra 

PNAE/2020 (R$ 193.430,00) alocada integralmente na aquisição da produção 

local, comtemplando dez agricultores familiares do Rosário do Catete. Até então, 

as chamadas públicas dos anos anteriores eram destinadas a compras da 
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produção de outras localidades, pelo fato dos agricultores da cidade não estarem 

habilitados formalmente e em condições de fornecimento.  

 Figura 6 – 1ª Aquisição PNAE dos produtores Rosário do Catete  

  

 O diagnóstico do mapa produtivo local, permitiu que a composição dos 

gêneros alimentícios da chamada pública atendesse as especificidades da 

cultura alimentar e cultivares locais (quiabo, macaxeira, banana, couve, batata 

doce, coentro, cebolinha, milho verde, e alface).   

Os projetos de venda foram abertos em março/2020, data que marcou a 

inclusão da agricultura familiar local no PNAE, portanto um marco da agricultura 

familiar em Rosário do Catete. Com o advento da pandemia do Covid-9 e a 

suspensão das aulas, os gêneros alimentícios que seriam entregues as escolas, 

passaram a ser transformados em Kit Alimento (Fig. 6), entregues as famílias de 

cada aluno da rede pública municipal.  

7. CONCLUSÃO 

 O PNAE é um eficiente instrumento de promoção social e distribuição de 

renda, quando articulado de forma harmônica pelos órgãos públicos, em 

consonância com as demandas especificas detectadas em cada mapa produtivo 

local. No entanto, ainda que as resoluções que regem o PNAE sejam aplicadas, 

o programa alcança a plenitude de seus objetivos quando se destina 

efetivamente a promover a segurança alimentar e qualidade nutricional das 

  

Fonte:   SECOM   / PM RC   (2020)   
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refeições oferecidas nas escolas, ressignificando uma nova configuração 

produção rural sustentável.   

A inclusão e visibilidade social dos grupos e comunidades tradicionais 

produtivas, consolidam um novo conceito de redes agroalimentares, que se 

traduzem em vetores de promoção de desenvolvimento econômico local, 

preservação do meio ambiente e qualidade de vida.   

 O ponto comum entre os dois estudos também aponta para um ator 

político-econômico social importante, o Banco de Alimentos pode atuar como 

cogestor de um PNAE mais democrático e inclusivo, na medida em que aproxima 

as pontas da produção, aquisição, preço justo, logística de frescor saudabilidade 

e garantia de geração de renda ao pequeno produtor local.  
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4.6 Artigo 5

O artigo intitulado: Modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares: uma proposta
para o escoamento da produção da Agricultura Familiar no Brasil terá sua submissão
a ser definida posteriormente.

O artigo se propôs diagnosticar e sistematizar cadeias curtas agroalimentares
familiar, conforme casos empíricos, atendendo ao 4º objetivo específico da tese.

Esse é o principal artigo da pesquisa, pois apresenta os 5 (cinco) modelos
sistematizados de Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar. Cada modelo foi funda-
mentado e descrito, conforme estudo de caso empírico.
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MODELOS DE CADEIAS CURTAS AGROALIMENTARES: UMA PROPOSTA 

PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

BRASIL 

MODELS OF SHORT AGRO-FOOD CHAINS: A PROPOSAL 

FOR THE FLOW OF THE PRODUCTION OF FAMILY AGRICULTURE IN 

BRAZIL 

Resumo: Os sistemas alimentares em todo o mundo estão sob enorme pressão. A demanda por 

alimentos mais saudáveis, produzidos localmente, garantindo justiça social, popularizou as 

cadeias alimentares curtas. Essas redes têm se mostrado substituto confiável para as cadeias de 

suprimentos convencionais. A estudo buscou apresentar cinco modelos denominadas “Cadeias 

Curtas Agroalimentar Familiar” (Cadeia Curta Familiar Agroecológica (CCFA); Cadeia Curta 

Familiar Banco de Alimentos (CCFBA); Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCAE); Cadeia 

Curta Familiar Industrial (CCFI); e Cadeia Curta Familiar Convencional (CCFC)), baseado no 

comportamento relacional fornecedor-comprador, que foram sistematizados através de casos 

empíricos. Questões como o manejo produtivo pode impactar no valor do produto, quanto que 

os canais de comercialização aliado ao tipo de produção podem resultar em oferta de novos 

serviços. Se determinada modalidade de pagamento pode ser considerada como financiamento 

produtivo, foram levantadas a fim de determinar a influência das atividades relacionadas ao 

meio ambiente, fator econômico e a logística nas cadeias curtas tornando-as mais rentáveis e 

competitivas. Os resultados apresentaram as cadeias voltadas para a produção de alimentos 

ambientalmente sustentável, as que mais geram oportunidades econômicas. No modelo CCFA 

os produtos são mais valorizados pelo mercado de consumidores devido a produção 100% 

agroecológica. Além disso, esse modelo produtivo tem despertado o interesse dos “novos” 

consumidores a essas comunidades. Assim gerando oportunidade de serviços adicionais através 

do turismo rural. 

Palavras Chave: Agricultura Familiar; Cadeias Curtas Agroalimentar Familiar; Redes 

Alternativas Alimentares. 

Abstract:  Food systems around the world are under enormous pressure. The demand for 

healthier foods, produced locally, ensuring social justice, popularized the short food chains. 

These networks have proven to be a reliable substitute for conventional supply chains. The 

study aimed to present five models called "Short Family Agroalimentary Chains" (Short 

Agroecological Family Short Chain (SAFC); Short Food Bank Family Chain (SFBFC); Short 
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Scholl Agro Family Chain (SSAFC); Short Industrial Family Chain (SIFC); and Short 

Conventional Family Chain (SCFC)), based on supplier-buyer relational behavior,  which were 

systematized through empirical cases. Issues such as production management can impact the 

value of the product, since the marketing channels combined with the type of production can 

result in the provision of new services. If a certain type of payment can be considered as 

productive financing, they were raised in order to determine the influence of activities related 

to the environment, economic factor and logistics in short chains making them more profitable 

and competitive. The results presented the chains focused on the production of environmentally 

sustainable food, the ones that generate the most economic opportunities.  In the SAFC model, 

products are more valued by the consumer market due to 100% agroecological production. In 

addition, this productive model has aroused the interest of "new" consumers to these 

communities. Thus, generating opportunity for additional services through rural tourism. 

Keywords:  Family Farming; Family Agri-Food Short Chains; Alternative Food Networks. 

Introdução 

A qualidade da alimentação tem sido objeto de discussão em vários segmentos da 

sociedade mundial nos últimos anos (HINRICHS, 2003; GORSKI et al., 2016; SHIMODA, 

2018; MARTINS RODRIGUES, 2020; DELGADO et al., 2021). O excesso do uso de 

pesticidas e as modificações genéticas de sementes são consideradas essenciais por empresas e 

produtores para a garantia do volume necessário de alimentos as pessoas. Entretanto, essa 

concepção tem sido alvo de críticas indicando um potencial risco dessa filosofia produtiva.  

Um desses críticos é o movimento conhecido como Slow Food que preconiza uma nova 

proposta a cultura alimentar dominante, tais como: melhorar a qualidade das refeições; 

promover uma produção sustentável; valorizar o produto e o produtor; e preservar o meio 

ambiente (FONTEFRANCESCO, 2018). A Slow Food surgiu na Itália em 1986 (SIMONETTI, 

2012) como um movimento interacional entre comunidade e sociedade civil, visando contrapor 

tendências de concentração econômica, baixo empoderamento social e degradação ambiental 

no cenário agrícola (HINRICHS, 2003). Essa articulação tem ganhado força, e é uma das 

bandeiras do ativismo social e ambiental (VAN BOMMEL; SPICER, 2011).  

Esses novos critérios de consumo, denominado por Goodman (2003) como “the quality 

turn”, consiste em alimentos com maior qualidade nutricional, com atestado de origem, 

respeitando as características da cultura local, manejo agroecológico e a produção sustentável. 
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Com forte apelo socioeconômico, busca garantir justiça social para os produtores e 

comunidades locais, atraindo cada vez mais a atenção dos consumidores (BRUNORI, 2007; 

MARTINEZ et al., 2010; O’NEILL, 2014; DUARTE; COELHO et al., 2018). 

Desse modo, a demanda por alimentos sustentáveis tem culminado no desenvolvimento 

das Redes Alimentares Alternativas (Alternative Food Networks - AFN). As AFNs organizam-

se em arranjos locais empregando insumo dessas propriedades, utilizando-se de baixa escala de 

produção com foco na qualidade em detrimento da alta produtividade (PIVOTO et al., 2016). 

Além disso, se caracteriza por uma estreita relação produtor/consumidor impactando 

socialmente na coletividade local (HOLLOWAY et al., 2010; OPITZ et al., 2017; ZOLL et al., 

2018).  

Nesse sentido, diversos estudos têm apontado para o crescimento e fortalecimento das 

AFN’s pelo mundo. Na Europa, por exemplo, o modelo está bastante consolidado (VENN et 

al., 2006; OPITZ et al., 2016), em especial na Itália, berço do movimento do Slow Food 

(DANSERO; PUTTILLI, 2014; PASCUCCI et al., 2016; RANDELLI; ROCCHI, 2017; 

GIORDANO et al., 2018; CORSI; MAZZOCCHI, 2019). Observa-se esse movimento também 

na Bélgica (ZWART; MATHIJS, 2020), França (KESSARI et al., 2020), Espanha e Reino 

Unido (CERRADA-SERRA et al.,2018), Hungria (NEULINGER et al., 2020), Holanda 

(VENN et al., 2012) e Alemanha (ROSOL, 2020). Na América do Norte, cita-se Estados 

Unidos (GALT et al., 2015; KULICK, 2019) e Canadá (BECKIE et al., 2012).  

De maneira geral o conceito de redes alternativas é bem difundido e organizado. Porém, 

ainda de maneira insipiente têm se desenvolvidas em outras localidades do mundo, como 

Equador (MELO; HOLLANDER, 2013), Australia (DIXON; RICHARDS, 2016), Turquia 

(TURKKAN, 2019), Índia (TOURI, 2016), China (SI et al., 2015; FULLER, 2020), e no Brasil 

(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; DAROLT, 2013; DAROLT et al., 2016). 

Em que pese as redes alimentares locais atuarem de maneira expansível através do fomento, 

produção e distribuição visando a qualidade dos alimentos, a insegurança alimentar é uma 

realidade factual no contexto mundial não só nos países desenvolvidos (DENNEY et al., 2020; 

LEDDY et. al, 2020), mas principalmente nos em desenvolvimento (BORGES et al., 2015; 

CARDOSO et al., 2018; KOYANAGI, 2019; CARRUTH; MENDENHALL, 2019; 

BAGNIED; SPEECE, 2019; MUGHAL; FONTAN SERS, 2020; AULESTIA-GUERRERO; 

CAPA-MORA et al., 2020).  

Os impactos da insegurança alimentar são observados na população adulto e infantil 

acometidas por enfermidades de ordem física e mental (VOZORIS; TARASUK, 2003; 

KIRKPATRICK et al., 2010; MELCHIOR et al., 2012; LARAIA, 2013; THOMAS et al., 

127



 

4 
 

2019). Inclusive alguns casos de tentativas de suicídio, segundo alerta Koyanagi et al. (2019), 

podem estar atribuídos a falta de alimentação adequada.   

Em 2019, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo não tiveram acesso regular e seguro a 

alimentos nutritivos (FAO, 2020). Caso as estimativas se confirmem, no ano de 2030 haverá 

mais de 840 milhões pessoas afetadas pela fome. Uma realidade desoladora em relação meta 

global “Fome Zero” proposta na Agenda 2030 das Nações Unidas, visando a irradicação da 

fome mundial até 2030 (UN, 2019). 

Mediante esse enfoque, as estruturas produtivas da Agricultora Familiar (AF) tem papel 

fundamental na cadeia alimentar mundial (SOUZA et. al, 2020c). Embora atuando localmente, 

a AF é responsável por parte significativa da produção e abastecimento alimentar da população 

mundial (FAO, 2019). A agricultura familiar tem ressignificado as relações de interação 

produção/consumo, base da concepção das AFN’s, entregando alimentos de qualidade e 

confiança, gerando retorno financeiro viável aos produtores familiares e, portanto, garantindo 

benefícios socioeconômicos às comunidades locais (HAWKES et al., 2016). No Brasil, por 

exemplo, os efeitos das políticas públicas (BRASIL, 2003; BRASIL, 2009) de apoio e 

fortalecimento ao pequeno produtor familiar, permite que a cadeia produtiva da AF contribua 

sobremaneira para a melhor distribuição de renda e diminuição da pobreza no país 

(BURLANDY; CARVALHOSA, 2017). 

Atenta as crescentes demandas da sociedade, a agricultura familiar progressivamente tem 

aperfeiçoado seus processos de produção e manejo agrícola a fim de responder ao consumo 

baseado em modelos produtivos que contemplem a sustentabilidade ambiental de suas 

localidades (BULLER; MORRIS, 2004; MORRIS; KIRWAN, 2011; FERNANDEZ et al., 

2012; ESCOBAR-LÓPEZ et al., 2012; DIXON; RICHARDS, 2016; MELO; HOLLANDER, 

2013; MAIER et al., 2020; LAMINE et al., 2020; HEDBERG; ZIMMERER, 2020). Além 

disso, o pequeno produtor local é figura central nas redes alternativas e essencial na atual 

reconfiguração interrelacional comida/mesa.  

Constituídas sobre o tripé “alimento de qualidade”, “valorização da produção” e “respeito 

ao meio ambiente”, as redes alimentares alternativas se estruturaram sob a perspectiva 

operacional de pequenas cadeias de abastecimentos. Conhecidas amplamente no meio 

acadêmico por Cadeias Curtas de Abastecimento (ILBERY; MAYE, 2005; GAUCHER-

PETITDEMANGE, 2018; JARZĘBOWSKI et. al, 2020), Cadeias de Abastecimento 

Agroalimentares Curtas (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; VOLPENTESTA et al., 2013; 

LOPES et al., 2019) e circuitos curtos (MIELE, 1999; SOLENO WILCHES; CRAVIOTTI, 

2015; NAROTZKY, 2016), essas estruturas de abastecimento alimentar ganharam destaque 
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(GALLI; BRUNORI, 2013; JOLTREAU; SMITH, 2020) como alternativas às cadeias 

alimentares globalizadas (cadeias longas). 

O foco no relacionamento produtor/consumidor é a principal característica das cadeias 

curtas. O próprio termo “curta” faz alusão ao principal objetivo da cadeia: “encurtamento das 

relações de compra e venda”. O modelo propõe uma relação direta entre o produtor e 

consumidor, reduzindo o número de intermediários e a distância entre produção e a mesa, como 

pode ser observado em diversos estudos (WILKINSON, 1999; MARSDEN et al., 2000; 

RENTING et al., 2003; ILBERY; MAYE, 2005; SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; 

DAROLT et al., 2016; PIVOTO et al., 2016; POZZEBON et al., 2017; AGUIAR et al., 2018; 

GAUCHER; PETITDEMANGE, 2018; TODOROVIC et al., 2018; MANCINI et al., 2019; 

JARZĘBOWSKI et al., 2020) nas últimas décadas. 

A relação entre o produtor e consumidor é muito mais do que uma simples troca comercial. 

Para Maiellaro et al. (2021) envolve a construção de conhecimento sobre valor e significado 

sobre o produto e sua proveniência; produção e consumo; o produtor e o próprio consumidor. 

As cadeias curtas são carregadas de fatores socioculturais como: vínculo social com a 

localidade e propriedade; nova relação produtor/consumidor e a origem dos alimentos; 

desenvolvimento de relações baseada em preço justo e a qualidade (sustentabilidade) e 

fortalecimento do vínculo social entre o consumidor e o produto (MARSDEN et al., 2000). 

Alguns estudos apontam, segundo Darolt et al. (2016), que a diferença entre canais curtos 

e longos de abastecimento de alimentos, está contida no número de intermediários que operam 

a cadeia, desde a produção até o consumo. Contudo, o número de atravessadores não deve ser 

a única variável a ser observada. As cadeias curtas transcendem o aspecto espacial de 

proximidade, permitindo uma reconexão entre produtor e consumidor com vistas a suprir 

necessidades mútuas (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012).  

Atualmente a cadeia curta se apresenta como um eficaz instrumento de empoderamento 

socioeconômico e emocionais do pequeno agricultor rural. Em suma, permite o acesso a novos 

mercados e clientes Aguiar et al., (2018), reconhece a cultura e tradição local (RENTING et 

al., 2003) como agregador de valor provendo preços mais justos pela produção (FONDSE, 

2012). Por fim, rompe a inviabilidade social do pequeno agricultor familiar, aumentando a 

autoestima em virtude das interações sociais e sentimento de pertencimento ao ser inserido e 

reconhecido como protagonista nos sistemas alimentares locais (SOUZA et al., 2020c). 

Apesar de toda essa discussão sobre cadeias curtas e agricultura familiar, ainda faltam 

estudos que analisem o comportamento dessa relação de acordo com o tipo de atividade da 

agricultura familiar. Todos os setores possuem a mesma estrutura e comportamento? É possível 
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classificar essa relação baseada em características do processo e da relação fornecedor-

comprador? 

O objetivo do presente estudo é propor 5 (cinco) modelos de cadeias curtas de acordo com 

a relação entre produtor e mercado consumidor. Cada tipo de cadeia curta apresenta um estudo 

de caso para exemplificar as diferenças entre cada uma delas. 

Além dessa introdução, que define o problema de pesquisa e apresenta o objetivo do estudo. 

A segunda parte apresenta uma abordagem teórica quanto a Cadeias Curtas de Abastecimento 

de Alimentos e Agricultura Familiar, conceito e estrutura. Em seguida é descrita a metodologia 

de pesquisa aplicada. Em seguida é discutido os principais resultados da pesquisa. Por fim, 

constam as conclusões acerca da pesquisa. 

Cadeias de Abastecimento Agroalimentares Curtas  

Embora a literatura apresente outras variações para cadeias de abastecimento 

agroalimentares curtas como circuitos curtos e cadeias curtas de abastecimento 

(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; VOLPENTESTA et al., 2013; LOPES et al., 2019; 

MIELE, 1999; SOLENO WILCHES; CRAVIOTTI, 2015; NAROTZKY, 2016; ILBERY; 

MAYE, 2005; GAUCHER-PETITDEMANGE, 2018; JARZĘBOWSKI et al., 2020), todas 

convergem para o mesmo objetivo que “a descentralização de comercialização dos sistemas 

alimentares”.  

O que distingue cadeias longas e curtas é o número de intermediários. A estrutura das 

cadeias tradicionais (cadeias longas) é representada por uma gama de agentes conectados por 

atividades logísticas que preconiza entregar valor (produtos/serviços) ao consumidor final 

(REIS et al. 2015). Nesse contexto de circuitos longos o que se observa é o baixo poder de 

barganha do pequeno produtor, pressionado pela figura dos intermediários ao longo da cadeia, 

visto que os grandes varejistas se tornaram o principal canal de comercialização de alimentos, 

exercendo assim, maior poder de barganha sobre preço, prazo e volume.   

Em contrapartida, as cadeias curtas são concebidas através da ligação direta do produtor 

ao consumidor final, com o mínimo de intermediário possível (MANCINI et al., 2019). O 

encurtamento das cadeias tradicionais através da eliminação total ou parcial de 

“atravessadores”, possibilita acesso a novos mercados, até então explorados por intermediários, 

preços mais justos pela produção, e por conseguinte o desenvolvimento socioeconômico das 

suas comunidades locais (GALLI; BRUNORI, 2013; AGUIAR et al., 2018). Além disso, 

sistemas alimentares baseado em cadeias curtas, contribuem para a oferta de alimentos mais 

baratos na mesa da população em estado de vulnerabilidade nutricional, contribuindo para a 
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segurança alimentar e a erradicação da fome, principalmente em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento (POZZEBON et al., 2017). 

Contudo, o número de intermediário não deve ser a única variável a ser considerada quanto 

ao conceito de cadeias curtas. Os circuitos curtos transcendem o aspecto espacial de 

proximidade, trazendo na sua estrutura aspectos socioculturais, econômicos, políticos e 

organizacionais conforme o contexto em que está inserido (JARZĘBOWSKI et al., 2020). A 

relação social é a principal dinâmica dessas cadeias através da reconexão entre produtor e 

consumidor, suprindo necessidades mútuas (WILKINSON, 1999; SCARABELOT; 

SCHNEIDER, 2012). 

Nesse sentido, Darolt (2016) afirma que, promover e estimular a compra de alimentos com 

bases sustentáveis em circuitos curtos de comercialização, aproximando produtores e 

consumidores, são os principais desafios para se criar um modelo de consumo alimentar 

ecologicamente correto, de modo a reorganizar sistemas alimentares locais. A qualidade do 

alimento associado a segurança alimentar é uma das preocupações de Goodman (2003) quando 

reflete sobre a importância das cadeias curtas como alternativas factíveis de substituição ao 

modelo tradicional de produção, processamento e consumo vinculados as cadeias 

agroalimentares longas. 

(MARSDEN et. al., 2000) identificam três tipos de cadeias curtas (Tab. 1). Face a face: 

venda direta do produtor para o consumidor; Proximidade espacial: os produtos distribuídos na 

região específica de produção; Espacialmente estendida: produtos carregados com valores 

socioculturais que são comercializados fora da região de produção. 

Tabela 1. Tipologia Cadeias Curtas 

Face a Face Proximidade Espacial Espacialmente Estendida 

Feira de produtores 
Venda na propriedade 

Colhe-pague 
Cestas prontas 

Encomenda 
Internet 

Vendas porta a porta 
Beira da estrada 

Lojas de produtores 
Cooperativa e associações 

Feiras e eventos 
Empórios locais, restaurantes 

Marca regional 
Eventos especiais 

Varejistas especializados 
Instituições de ensino 

Rotas temáticas/turismo rural 

Rótulo de certificação 
Código de produção 

Reputação 

Fonte: Adaptado de (MARSDEN et al., 2000; RENTING et al., 2003). 

Renting et al. (2003) descreve os três modelos de (MARSDEN et al., 2000) como “Face a 

Face baseado no relacionamento interpessoal e de confiança entre produtor/consumidor, 
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“Proximidade Espacial” a produção local é conhecida e valorizada pelos consumidores da 

própria região, e “Espacialmente Estendida” a confiança é transmitida aos consumidores de 

outras localidades através de garantias de procedência e qualidade. Na Tabela 2 é descrita as 

principais característica encontrada nas literaturas acerca de cadeias curtas. 

Tabela 2 - Características de Cadeias Curtas 

Principais Características Autores 

Foco no relacionamento produtor/consumidor 
Wilkinson (1999) Scarabelot Schneider 

(2012) 
Face a face, proximidade espacial, proximidade espacial 

estendida 
Marsden et al. (2000) Renting et. al (2003) 

Vínculo social com a localidade, relação 
produtor/consumidor baseado na origem dos alimentos 

Marsden et. al (2000) Aguiar et. al (2018) 
/Darolt et al. (2016) 

Número mínimo de intermediários, menor distância 
entre o produtor e o consumidor 

Galli & Brunori (2013) Darolt et. al (2003) 
Mancini et al. (2019) 

Produção baseado em critérios agroecológicos Darolt et al. (2016) 
Aspectos sociocultural, relocalização, respacialização e 

reconexão 
Renting et al. (2003) Jarzębowski et al. 

(2020) Darolt (2016) 
Desenvolvimento socioeconômico das comunidades 

produtoras, preços justos 
Aguiar et al. (2018) Pozzebon et al. (2017) 

Promoção da segurança alimentar na comunidade local Pozzebon et al. (2017) 
Identidade e valorização cultural Goodman (2003) Renting et al. (2003) 

As cadeias curtas apresentam (Tab. 2) forte apelo ao vínculo social através da tradição e a 

cultura local que permite um movimento de reconexão entre produtor e consumidor. 

Características socioculturais para definir essas cadeias são observadas, tais como: socialização 

e regionalização de alimentos através de vínculos entre localidade e propriedade rural de 

produção; ressignificação das relações consumidor/produtor por meio de informações da 

origem do produto; novas relações de consumo baseado qualidade agroecológica e preços justos 

(MARSDEN et al., 2000; DAROLT et al., 2016). 

Embora tenham suas especificidades caracterizadas por aspectos de tempo e espaço, os 

estudos indicam que esses arranjos produtivos apresentam grande potencial de 

desenvolvimento em suas localidades, ao produzirem alimentos com qualidade nutricional 

diferenciadas, associados a identidade cultural. Além disso, impulsionam um movimento de 

inserção social e melhora de vida dos agricultores familiares (DAROLT et al., 2016). A 

revalorização da procedência e origem da produção remetendo aos valores culturais da tradição 

local é a principal estratégia para o desenvolvimento e a adesão das cadeias curtas como novo 

paradigma de consumo (GOODMAN, 2003). 
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Agricultura Familiar 

A Agricultura Familiar é essencial para a cadeia produtiva global de alimentos, sendo a 

chave para um futuro mais sustentável (TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ et al., 2020). A declaração 

do “Ano Internacional da Agricultura Familiar” pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 2014, expõe a necessidade de uma agenda nacional das lideranças mundiais, que desenvolva 

políticas socioambientais em consonância com a Agenda 2030 (Fome Zero) UN (2019), 

proposta pela ONU, reconhecendo a relevância que a Agricultura Familiar desempenha no 

alcance da segurança alimentar mundial. 

O conceito de Agricultura Familiar varia de país para país conforme entendimento 

acadêmico, da sociedade civil e organizações governamentais. Segundo Gardner & Campos 

(2014) a definição de agricultura familiar está além da capacidade, tamanho e orientação à 

agricultura. Para os autores o conceito tem estreita relação com a comunidade rural e cultura 

local, podendo ser usado para assimilar objetivos ecológicos, sociais, culturais e ambientais. 

Para o Comitê de Segurança Alimentar Mundial (HELP, 2013) a Agricultura Familiar é 

praticada por famílias que utilizam principalmente mão-de-obra familiar, obtendo desse 

trabalho a maior parte dos seus rendimentos para o seu sustento. As propriedades são 

administradas por grupos familiares, dos quais uma grande parcela é chefiada por mulheres, 

que desempenham papéis importantes nas atividades de produção, processamento e marketing. 

(GRAEUB et al., 2018).  No Brasil, a Lei nº 11.326 (BRASIL, 2006) define quatro critérios 

específicos para que os produtores sejam enquadrados como agricultores e agricultoras 

familiares, desde que desenvolvam práticas no meio rural: a) possuam menos de quatro 

“módulos fiscal”(unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)  de acordo com o cada município), b) força de 

trabalho deve ser da família, c) a renda da família dever ser originária das atividades econômicas 

rurais e d) o estabelecimento deve ser gerenciado pela família (SOUZA et al., 2021). 

As propriedades agrícolas familiares constituem a maioria dos estabelecimentos rurais em 

todo o mundo (AGARWAL, 2018). Estima-se que existam aproximadamente 500 milhões de 

agricultores familiares no mundo, produzindo cerca de 80% dos alimentos do globo (FAO, 

2014). A agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento e comercialização 

de produtos agroalimentares, agregando valor à produção e serviços que circulam nas 

comunidades locais (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012). Suas atividades são fontes 

geradoras de bem-estar da vida familiar, saúde, status social e psicológico (GONG et al., 2019).  

Na perspectiva ambiental, a agricultura familiar tem sido um dos principais atores do modelo 

produtivo baseado nos principais pilares da sustentabilidade (SAVICKIENĖ; MICEIKIENĖ, 
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2018):  satisfazer as necessidades humanas por alimentos de qualidade nutricional; melhorar 

qualidade ambiental bem como a base de recursos naturais do qual depende a economia 

agrícola; fazer o uso mais eficiente de recursos não renováveis e recursos da propriedade 

integrando-os, quando apropriado, a ciclos e controle biológico naturais; sustentar a viabilidade 

econômica das operações agrícolas; emelhorar a qualidade de vida dos agricultores e a 

sociedade em geral (USDA, 1990). 

O cenário no campo tem se alterado nas últimas décadas, com a crescente mercantilização 

da produção do pequeno produtor. O que tem se observado é a crescente transição de um cenário 

de produção de subsistência com vendas esporádicas de alguns excedentes, para uma produção 

voltada especificamente para o comércio. (PLEIN, 2010; GONG et al. 2019). Ploeg (2006) 

apontou a evolução do campo em busca da mercantilização através de diferentes níveis de 

interação com o mercado (Produção Doméstica, Pequena Produção de Mercadorias, Produção 

Simples de Mercadorias, Produção Capitalista de Mercadorias), aumentando a integração dos 

agricultores à sociedade capitalista (PLEIN, 2010). 

Para Silva et al. (2017) a estratégia de comercialização utilizada pelos agricultores 

familiares se diferencia do mercado convencional, embora esteja inserida no mesmo contexto 

e carrega na sua essência vontades subjetivas e regras sociais, tendo uma forte ligação com o 

meio que atua através de sistemas produtivos singulares. O agricultor familiar tem como 

principais produtos de comercialização aqueles advindos das hortas (verduras e legumes), assim 

como frutas e produtos caseiros produzidos pela agroindústria familiar (FAO, 2019). Além 

disso são responsáveis pelo fornecimento de parcela considerável da produção orgânica e 

agroecológica, que vão ao encontro das necessidades dos consumidores (GAZOLLA, 2004). 

Como pode ser observado na Figura 1, o escoamento da produção familiar se dá por dois 

canais de comercialização: i) Venda direta, quando o produtor entrega diretamente a mercadoria 

ao consumidor (local da produção, espaço próprio produtor, sistema colhe-pague, gastronomia 

no turismo rural, por internet, cestas produtos orgânicos, feira do produtor, lojas de produtores, 

beira da estrada, eventos públicos e privados);  ii) Venda indireta, quando a venda é executada 

com um ou mais intermediários (mercado institucional do Governo Federal, cooperativas, lojas 

e supermercados, restaurantes, lojas virtuais de produtos ecológicos, centrais de 

abastecimentos) (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; DAROLT et al., 2016; AGUIAR et 

al., 2018). 
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Figura 1. Estrutura de comercialização produção agrícola familiar no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017), evidenciam a relevância socioeconômica dos agricultores familiares no Brasil. 

Representam 67% dos 15 milhões de produtores rurais do País e ocupam 77% dos 

estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 80 milhões de hectares, ou seja, 23% 

da área total. 

Reconhecendo sua importância para a cadeia alimentar nacional, o Brasil modelou 

programas contemporâneos (mercado institucional, Figura 1) de apoio a agricultores familiares, 

através de duas principais diretrizes públicas: (i) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

Brasil (2003), que visa promover o acesso aos alimentos e incentivar a agricultura familiar, por 

meio de alimentos produzidos por produtores familiares para entidades de assistência em 

situação de insegurança alimentar e nutricional (MINISTRY OF CITIZENSHIP, 2020).  (ii)  

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2009), estabelece sob forma de 

lei a oferta mínima de 30% do valor destinado a alimentação escolar no Brasil, para a aquisição 

de alimentos da agricultura familiar (FNDE, 2020). As ações públicas propostas nesses 

programas nortearam a compra institucional como instrumento governamental de incentivo e 

criação de mercados para a Agricultura Familiar, de produtos originários de assentamentos da 

reforma agrária, das comunidades indígenas e quilombolas, de modo a fortalecer 

economicamente os produtores familiares e promover melhorias na qualidade da alimentação e 

segurança alimentar da população público, gerando bem-estar social (TRICHES; GRISA, 

2015). 

Há uma gama de diversidade da Agricultura Familiar em todo o mundo, que demandam 

políticas específicas de apoio aos agricultores familiares (EVEN et al., 2015). Apesar da 

transformação das cadeias globais alimentares, os agricultores familiares e seus sistemas 
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produtivos oferecem contribuições significativas para uma economia agrícola global 

(GRAEUB, 2014). A Agricultura Familiar, incluindo os pequenos agricultores, são vistos cada 

vez mais como protagonistas nas estratégias globais para melhorar a segurança alimentar e 

nutricional, visando a erradicação da pobreza mundial (HLPE, 2013; GRAEUB, 2014; IMAI et 

al., 2017; UN, 2019). 

Portanto, o desenvolvimento agrícola local continua a ser a principal opção para reduzir a 

pobreza rural e absorver a imensa força de trabalho disponível, dadas as limitações de postos 

de trabalho nos setores fora da agricultura dos países em desenvolvimento (AGARWAL, 2018). 

Estrutura das Cadeias Curtas da Agricultura Familiar 

O estudo se limitou em analisar sistemas produtivos de pequenas propriedades agrícolas 

de controle familiar através da utilização de modelos empíricos de cadeias curtas 

agroalimentares brasileiras. Isso se justifica pelo fato que no País existem 3,9 milhões de 

estabelecimentos vinculados a Agricultura Familiar (IBGE, 2019). Porém, esses resultados 

podem ser utilizados para análise e comparação em outros países com condições similares de 

acesso entre a produção da agricultura familiar e os mercados consumidores. A pesquisa partiu 

da observação de sistemas agroalimentares, aqui denominada por “Cadeia Curta Agroalimentar 

Familiar” (CCAF), devido as próprias características produtivas, as quais foram sistematizadas 

em cadeias curtas, baseado em casos empíricos (SOUZA et al., 2020a, 2020b, 2021c), como se 

observa na Figura 2.  

Figura 2 - Sistematização da Cadeia Curta Agroalimentar Familiar 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Os modelos esquematizados na Figura 2 apresentam derivações da CCAF. Embora 

similares, por terem como elemento central a produção da agricultura familiar, se destacam por 

diferenças relacionadas as interações comerciais entre produtor e mercado consumidor de cada 

modelo. Diante das análises de campo, esses sistemas foram diagnosticados, classificados e 

tipificados em cinco modelos distintos de cadeias curtas, as quais serão apresentadas a base 

conceitual de cada modelo a seguir: 

Cadeia Curta Familiar Agroecológica (CCFA) 

O mercado de produtos orgânicos, elemento das iniciativas agroecológicas, está 

caracterizado por cadeias alimentares curtas e pela relação de confiança agricultor/consumidor, 

apoiado pelas comunidades no processo de produção e distribuição de cestas de produtos 

orgânicos (SZÉKÁCS et. al, 2020). 

O manejo agroecológico é um conjunto de técnicas e atividades que objetiva diminuir o 

impacto ambiental da atividade agrícola, produzindo alimentos mais saudáveis valorizando o 

homem do campo na sua integridade (trabalho, família e cultura). Além disso, a agroecologia 

se baseia nas práticas da pequena propriedade, com sistemas produtivos complexos, adaptados 

às condições locais e em redes de produção e distribuição de alimentos, essencialmente com 

mão de obra familiar (ROVER; RIEPE, 2016). A Figura 3 apresenta o modelo de CCFA. 

Figura 3 - Cadeia Curta Familiar Agroecológica (CCFA) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O processo de distribuição do modelo CCAF se dá em duas conjunturas: a) a família se 

encarrega da produção, comercialização e entrega aos consumidores finais; b) os consumidores 

realizam suas encomendas e retiram os produtos diretamente nos estabelecimentos rurais. 

Como opção, consumidores realizam seus pedidos na diretamente na propriedade e 

realizam a própria colheita. O fluxo financeiro é direto do consumidor para o produtor, sem a 

articulação de terceiros.  

Cadeia Curta Familiar Banco de Alimentos (CCFBA) 

137



 

14 
 

O Bancos de Alimentos (BA) são equipamentos públicos voltados para o atendimento e 

amparo aos cidadãos em vulnerabilidade nutricional. São responsáveis por operacionalizar 

programas de Segurança Alimentar Nutricional (SAN) em municípios do Brasil. O banco é um 

articulador logístico do Programa de Aquisição Alimentar (PAA). O PAA é uma política 

pública voltada para a inclusão socioeconômica dos agricultores familiares, tendo como 

objetivo fornecer financiamento público para compras diretas de alimentos de estabelecimentos 

rurais familiares para repassar a programas de alimentação do Governo Federal (GÖRMÜŞ, 

2019).  

O BA é a principal conexão entre a produção e consumo. Nesse modelo o banco articula a 

compra de alimentos diretamente da agricultura familiar e distribui entre entidades 

assistenciais. Logo, devido a sua funcionabilidade logística (gestão de fornecedores, aquisição 

de alimentos, armazenamento e distribuição), o banco de alimentos tem papel fundamental no 

gerenciamento das atividades desta rede. E, portanto, importante arranjo de promoção ao 

suprimento alimentar em municípios do Brasil (MARTINS et. al, 2019).  A Figura 4 ilustra o 

modelo CCFBA no qual o Banco de Alimentos é o principal articulador. 

Figura 4 - Cadeia Curta Familiar Banco de Alimentos (CCFBA) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O Banco de Alimentos seleciona fornecedores, estabelece parâmetros de compras, executa 

a gestão logística (aquisição, recebimento, armazenamento, administração estoque e 

distribuição). O produtor familiar produz, atende as especificações de compra e entrega ao 

Banco de Alimentos, que por sua vez distribui às entidades assistenciais. O fluxo financeiro é 

direto do Governo Federal aos produtores através da articulação do município que é o gestor 

financeiro. 

Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCFAE)  

A cadeia se baseia no mercado institucional para aquisição de alimentação escolar, que 

estipula sob forma de lei, a obrigatoriedade de no mínimo 30% da aquisição sejam oriundos da 

AF, tendo como destino o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O PNAE é 

programa governamental que oferece alimentação escolar aos estudantes matriculados na rede 
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pública de ensino (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens 

e adultos). Além de escolas filantrópicas e entidades comunitárias (FNDE, 2020). 

As entidades executoras (Distrito Federal, Estados e Municípios) são responsáveis pela 

operacionalização do programa. Portanto, compete a elas a seleção de produtores, aquisição, 

recebimento, armazenamento e distribuição dos alimentos às escolas. 

A produção agrícola familiar é estratégica para a efetivação do PNAE, fornecendo 

alimentos de qualidade nutricional, através do processo de aquisição que atendam requisitos de 

segurança alimentar, se consolidando como um dos principais instrumentos de política pública 

para o fortalecimento e a valorização da Agricultura Familiar no Brasil, na medida que estimula 

o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades envolvidas (KROTH et. al, 

2020). A Figura 5 apresenta o modelo de CCFAE. 

Figura 5 - Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCFAE) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  

No modelo CCFAE as entidades executoras atuam como gestores da cadeia, selecionam 

produtores, parametrizam as compra de acordo com as especificações nutricionais e gerenciam 

as atividades logísticas (recebimento, armazenamento e distribuição dos alimentos). Em 

cidades pequenas podem ocorrer casos que as atividades logísticas são executadas pelos 

próprios produtores familiares, fazendo a entrega diretamente as escolas. No que concerne ao 

fluxo financeiro, o aporte da verba é realizado pelo Governo Federal as entidades executoras 

que, além de fazerem gestão financeira, realizam os pagamentos aos produtores.  

Cadeia Curta Familiar Industrial (CCFI) 

Nesses ambientes são desenvolvidos e consolidados pequenos sistemas agroindústrias 

familiares rurais, onde os alimentos são produzidos nas pequenas unidades de processamento. 

São cadeias horizontais lideradas pelos agricultores familiares que transformam matérias-

primas em alimentos de forma mais artesanal a partir de pequenas unidades agroindustriais 

(individuais e coletivas), que carregam a distintividade que propiciou serem reconhecidos e 

culturalmente valorizados entre os consumidores (SCHNEIDER & FERRARI, 2015).  A Figura 

6 apresenta o modelo de CCFI. 
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Figura 6 - Cadeia Curta Familiar Industrial (CCFI) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  

No CCFI o produtor processa vende e entrega para intermediários (estabelecimentos 

comerciais que atenderá o consumidor final ou “atravessadores” que atenderá estabelecimentos 

comerciais) ou para o consumidor final. O fluxo financeiro é direto do comprador (consumidor 

final, estabelecimentos comerciais e “atravessadores”) para o vendedor produtor familiar sem 

articulação de terceiros. 

Cadeia Curta Familiar Convencional (CCFC)  

Embora seja o modelo o mais difundido entre as cadeias curtas, se excetua dos outros 

quatro modelos, por terem estruturas voltadas para segmentos específicos (agroecológico, 

entidades assistenciais, alimentação escolar e agroindústria). 

Esse modelo apresenta diferentes mecanismos para abastecimento e escoamento através de 

dois canais de distribuição. A venda direta, caracterizada pela venda diretamente do produtor 

ao consumidor (mercado de agricultores, entrega em domicílio, venda beira da estrada, na 

própria propriedade, encomenda postal, porta a porta, e-commerce). E a venda indireta, através 

de um ou mais intermediários (feiras livres, centrais de abastecimentos, restaurantes, cantinas 

de escolas e instituições, varejistas, cooperativas, marcas regionais, eventos gastronômicos) 

(MARSDEN et. al, 2000; CHAFFOTTE; CHIFFOLLEAU, 2007; MUNDLER, 2008). A 

Figura 7 apresenta o modelo de CCFC. 

Figura 7 - Cadeia Curta Familiar Agro Escolar (CCFAE) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  

A estrutura do modelo CCFC é similar da CCFI (Fig. 6), o produtor processa vende e 

entrega para intermediários (estabelecimentos comerciais que atenderá o consumidor final ou 
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“atravessadores” que atenderá estabelecimentos comerciais) ou para o consumidor final. No 

entanto, em alguns casos os intermediários e consumidores finais efetuam as compras e coletam 

os produtos no próprio estabelecimento rural. O fluxo financeiro é direto do comprador 

(intermediário/consumidor final) para o vendedor produtor familiar, sem a articulação de 

terceiros. 

Metodologia 

O estudo se limitou em analisar sistemas produtivos de pequenas propriedades agrícolas de 

controle familiar através da utilização de modelos empíricos de cadeias curtas agroalimentares 

brasileiras. Isso se justifica pelo fato que no País existem 3,9 milhões de estabelecimentos 

vinculados a Agricultura Familiar (IBGE, 2019). Porém, esses resultados podem ser utilizados 

para análise e comparação em outros países com condições similares de acesso entre a produção 

da agricultura familiar e os mercados consumidores. 

Para coleta e análise de dados, optou-se por uma pesquisa exploratória de caráter descritivo. 

Os dados foram coletados através de uma pesquisa de campo junto a comunidades de produtores 

agrícolas em associações de agricultores, localizadas fora e dentro de assentamentos rurais de 

reforma agrária. Para tal, aplicou-se o método de pesquisa tipo survey com objetivo de avaliar 

a cadeia produtiva de agricultores familiares, a fim de extrair resultados acerca das práticas 

operacionais da logística de escoamento da produção.  

A primeira parte de pesquisa consistiu no levantamento de dados. Foram consultadas fontes 

governamentais como: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2021), 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP, 2021) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019). 

Posteriormente ocorreu a pesquisa de campo para analisar as interações comerciais entre 

produtor e mercado consumidor foram selecionadas 5 cidades, Figura 8 e Tabela 3. Em termos 

de análise comparativa, optou-se por diferentes cenários para entrevistas: agricultores fixados 

ou não em assentamentos rurais, fixados em quilombo, localizados em cidades litorâneas, do 

interior e em região metropolitana. Além do desenvolvimento econômico dos estados (São 

Paulo, o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, localizado no Sudeste região brasileira 

mais desenvolvida) e Sergipe, o menor PIB da Região Nordeste, segunda região mais pobre do 

Brasil. Vale ressaltar que as limitações de pesquisa de campo se deram em virtude da pandemia 

do Covid-19. 

Figura 8 - Localização estudos de casos 
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Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Tabela 3. Cronograma de entrevistas 

Agricultor Cidade Estado Período  
Não assentados Itanhaém (litoral) São Paulo 2º sem/2019 

Assentados Promissão (interior) São Paulo 1º sem/2020 
Assentados Rosário do Catete (interior) Sergipe 2º sem/2020 
Assentados Mogi das Cruzes (região metropolitana) São Paulo 1º sem/2021 
Quilombo Registro (litoral) São Paulo 1º sem/2021 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 Após a pesquisa de campo, foi feita a classificação e sistematização dos modelos. Para 

proposta de solução do estudo, foi desenvolvido uma estrutura (Fig. 2) baseado em Cadeias 

Curtas Agroalimentar Familiar, considerando a especificidade cultural, local e espacial que 

resultaram em 5 derivações de cadeias curtas. 

Estudos de Caso 

Os estudos de casos apresentados nesta seção foram resultados de análise das evidências 

coletadas através das observações de campo e as respostas coletadas dos entrevistados, que 

contribuíram para a escolha de 5 estudos de casos que deram a origem aos modelos de cadeias curtas 

apresentados a seguir: 

 

Caso 1 (Cadeia Curta Familiar Agroecológica) 
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O estudo foi desenvolvido no Assentamento Rural Reunidas de reforma agrária do INCA 

na cidade de Promissão em fevereiro de 2020. Promissão é um município do estado de São 

Paulo, localiza-se a uma latitude 21º32'12" sul e a uma longitude 49º51'29" oeste (IBGE, 

2021). O Assentamento Reunidas é fruto da desapropriação da fazenda Reunidas no ano de 

1986 pelo Governo Federal, homologado pelo INCRA em 1987. O assentamento é dividido em 

7 agrovilas com 637 famílias assentadas, totalizando cerca de 5.000 pessoas. Cada família 

possui um lote de aproximadamente 8 hectares (PMP, 2020).  

Figura 9. Assentamento Promissão 

 

Fonte: Acervo dos autores 

A pesquisa se concentrou junto a uma família de agricultores de produção orgânica na 

Agrovila Campinas. Diferente de uma parcela significativa de agricultores que escoam suas 

produções através da figura do agente intermediário (atravessador), a família em questão 

decidiu por desenvolver um canal de vendas direto com o consumidor final.  

A partir de 2016 a propriedade optou pelo cultivo de orgânicos nos 30.000 m2 dedicados a horta 

convencional, tendo como estratégia comercial a venda de assinatura de cestas de produtos 

orgânicos. Antes da "virada" para o cultivo orgânico, a produção era comercializada no próprio 

município através do mercado institucional governamental (PAA), com ganhos aproximados 

de R$ 1.200,00 mês. O excedente era vendido ao mercado de atravessadores, sujeito a preços 

de mercado.  

Com a venda direta ao consumidor final através da consolidação do modelo por assinaturas 

no período de 2017 a 2019, o estudo apontou ganhos brutos de R$ 52.560,00/R$ 72.000,00/R$ 

90.000,00 respectivamente. Para efeito comparativo foi usado o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPCA), principal índice de medição da inflação no Brasil. Quando analisado o 

valor das cestas no período, constatou-se uma valorização de 100%, 33% e 25%, enquanto o 

IPCA indicou uma variação de 2,95%, 3,75% e 4,31% no mesmo período (IBGE, 2021). 
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O estudo possibilitou sistematizar a “cadeia curta agroecológica” baseada no modelo de 

assinaturas de cestas com produtos agroecológicos, produzidas e entregues pela própria família 

ao consumidor final (Fig. 3). 

Caso 2 (Cadeia Curta Familiar Banco de Alimentos) 

O estudo foi desenvolvido em 2019 no município de Itanhaém (SP) junto ao Banco de 

Alimentos da Cidade de Itanhaém (BAI) e a associação dos produtores rurais, composto por 52 

agricultores familiares, sendo dois agricultores da comunidade tradicional indígenas da etnia 

Guarani Mbya, um da Aldeia Rio Branco e outro da Aldeia Aguapeu, que foram capitaneados 

e cadastrados como fornecedores do mercado institucional governamental (PAA) pelo BAI no 

ano de 2017. 

As Aldeias Guaranis Rio Branco e Aguapeu estão localizadas nas cidades de Itanhaém e 

Mongaguá respectivamente, no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). O PESM é a maior 

Unidade de Conservação de toda a Mata Atlântica, criado em 1977 e ampliado em 2010, O 

parque está localizado a uma latitude 23° 58' 4” sul e a uma longitude 46° 38' 59.7" oeste. 

Seus 332 mil hectares protegem 25 municípios paulistas, conectando as florestas da Serra 

do Mar desde o estado do Rio de Janeiro e Vale do Ribeira, até o litoral sul do estado de 

São Paulo, onde são encontradas comunidades tradicionais de quilombolas, indígenas, 

caipiras e caiçaras (SIMA, 2021). 

Figura 10. Assentamento em Itanhaém 

 

Fonte: Acervo dos autores 

O BAI é o principal articulador e responsável em operacionalizar programas de Segurança 

Alimentar Nutricional (SAN) do município de Itanhaém através do Programa de Aquisição 
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Alimentar, que atendem dez entidades sociais cadastradas no Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS), contemplando cerca de 2.500 famílias em estado de insegurança 

alimentar. Criado em 2007, o BAI é fruto do convênio entre a cidade de Itanhaém e o Governo 

Federal.  

Em 2019 foram aportados R$ 300.000,00 do Ministério do Desenvolvimento Social, que 

garantiu a inclusão socioeconômica dos agricultores familiares do município, como fornecedor 

do PAA através da articulação do BAI, mapeando sistema produtivos locais, cadastrando e 

habilitando agricultores familiares para a chamada pública (compra governamental 

programada) de aquisição de alimentos.  A renda dos 52 agricultores de acordo com a 

capacidade de fornecimento, ficou em torno de R$ 5.679,00 (1.750 kg/mês), onde o menor 

rendimento foi de R$ 2.000,00 (454 kg/mês) e o maior R$ 6.500,00 (2.600 kg/mês).  

Ao observar individualmente os produtores indígenas, em 2018 houve um crescimento de 

80% na renda de cada agricultor em relação a 2017. Para a chamada pública de 2020, quatro 

novos agricultores indígenas foram incluídos e juntos oportunizaram em levar para suas 

comunidades cerca de R$ 22.000,00 no período.  

Dada a sua capacidade logística funcional, o BAI se apresentou como principal articulador 

das atividades logísticas desta rede. Três atividades ganharam maior destaque, gestão de 

fornecedores, aquisição de alimentos e armazenamento e distribuição. Portanto, as atividades 

de selecionar fornecedor (agricultor familiar), gerenciar a chamada pública, receber e distribuir 

os alimentos as entidades assistenciais possibilitaram sistematizar a “cadeia curta banco de 

alimentos” baseada em um banco de alimentos como principal catalizador desse sistema 

alimentar (Fig. 4). 

Caso 3 (Cadeia Curta Familiar Agro Escolar) 

Este estudo foi realizado em 2020 na cidade de Rosário do Catete, estado do Sergipe. 

Rosário do Catete está localizada no leste do estado, a uma latitude 10º41'46" sul e a uma 

longitude 37º01'50" oeste. Sergipe é um estado mais pobre da Região Nordeste. Esse sistema 

alimentar foi articulado através da criação do Banco de alimento de Rosário do Catete, replicado 

a partir de um modelo consolidado do Banco de Alimentos de Itanhaém (BAI). Um modelo de 

inclusão, protagonismo e cogestão foi determinante para que, guardadas as devidas 

características e cultura pudesse implantar em Rosário do Catete. 

Figura 11. Banco de alimento de Rosário do Catete 
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Fonte: Acervo dos autores 

Incialmente em 2019 no momento de sua criação (setembro/2019), apenas sete agricultores 

familiares locais possuíam a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP), instrumento 

comprobatório de enquadramento do pequeno produtor a agricultora familiar. Além do acesso 

a comercialização, a DAP garante ao agricultor familiar inclusão em programas de habitação 

rural e documento de autenticação das atividades agrícolas para fins de aposentadoria (BNDES, 

2021). Desde então, articulou-se junto à comunidade local ações de planejamento estratégico 

que culminaram em busca ativa de novos agricultores, formação de pequena rede sociotécnica 

com o intuito de mapear e organizar documentalmente (DAP e Nota Fiscal), e realizar o 

diagnóstico mais fiel sobre a oferta de produtos da localidade. 

Essas ações resultaram na primeira chamada pública de R$ 193.430,00 do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de 2020 alocada integralmente na aquisição da 

produção local, comtemplando dez agricultores familiares de Rosário do Catete. Até então, as 

chamadas públicas dos anos anteriores eram destinadas a compras da produção de outras 

localidades, pelo fato dos agricultores da cidade não estarem habilitados formalmente (DAP) e 

em condições de fornecimento. 

A “cadeia curta familiar agro escolar” (Fig. 5) foi sistematizada a partir da observação de 

um sistema alimentar local baseada na aquisição de alimentos destinados a alimentação escolar 

(PNAE). O principal agente articulador são os “entidades executoras” (Secretarias de Educação 

dos estados e do Distrito Federal, prefeituras municipais e escolas federais, que são 

responsáveis pelo recebimento, pela execução e pela prestação de contas dos recursos 

financeiros transferidos pelo Governo federal) (FNDE, 2020). Portanto, selecionam produtores, 

definem o cardápio, realizam as chamadas públicas e gerenciam as atividades logísticas desde 

o recebimento até a distribuição.  

Caso 4 (Cadeia Curta Familiar Industrial) 
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O estudo foi realizado em agosto de 2021 no Quilombo de Peropava, localizado no Vale 

do Ribeira, na cidade de Registro, no sul do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 

24º29'15" sul, e uma longitude 47º50'37" oeste, a 191 km da capital. O Quilombo de Peropava 

reconhecido e homologado em 2011, possui uma área de 392 hectares, com 31 famílias 

residente. Cada família possui cerca de um hectar para cultivo, onde são produzidos mandioca 

para processamento de farinha, palmito pupunha e banana. Quilombos são comunidades de 

povos tradicionais com identidade cultural própria que se formaram por meio de um processo 

histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. O Decreto nº 4.887, de 20 de 

novembro de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos tratada na Constituição Federal do Brasil (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 

2021). 

Figura 12. Quilombo de Peropava, Vale do Ribeira 

 

Fonte: Acervo dos autores 

A pesquisa se concentrou no projeto “Padaria Artesanal Afrovale”. O projeto nasceu após 

um curso de capacitação realizado pela prefeitura local para desenvolver “biomassa” a base de 

banana, que consiste em cozinhar a banana verde com casca, depois amassá-la até chegar no 

ponto de matéria prima para produção de pães. A capacitação introduziu novas técnicas de 

manipulação a banana, base alimentar dos seus antepassados, conhecida pelos quilombolas 

como “paçoca” de banana.  

A partir de 2018 com o investimento do Governo Estadual através do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II, executado pela Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento estadual, o 

quilombo recebeu um aporte financeiro para a construção de uma padaria industrial, bem como 
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a aquisição de um veículo para a distribuição da produção. O desenvolvimento de novas 

técnicas de produção permitiu que outros produtos pudessem ser produzidos, além dos pães de 

mandioquinha, batata doce, abobora cenoura, mandioca salgada e biomassa de banana. 

Até o início da pandemia Covid-19 eram comercializados em média 600 unidades mês de 

pães de 500 g cada, com o preço médio de R$ 10,00, tendo como principais canais de 

comercialização, mercado institucional PNAE, feira local, feira de agricultores, venda local a 

pequenos comerciantes e própria comunidade.  

A associação de agricultores do próprio quilombo, através da “Padaria Artesanal 

Afrovale”, aqui designada como unidade agroindustrial, processa e transforma insumos 

produzidos individualmente pelos associados, dos quais são comercializados e os lucros são 

revertidos baseado no sistema de cooperativa. Nesse modelo, “cadeia curta agroindustrial” 

(Fig.6) a principal característica são os processos de transformação de matéria prima produzida 

localmente, desenvolvidas em pequenas unidades de processamento tendo como canal de 

distribuição a venda direta e indireta. 

Caso 5 (Cadeia Curta Familiar Convencional)  

O estudo foi concebido dentro de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) de 

reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA). O PDS 

Santo Ângelo está localizado em Jundiapeba, bairro da cidade de Mogi das Cruzes, estado de 

São Paulo.  Mogi das Cruzes está localizado na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, 

a uma latitude 23° 31′ 22″ sul e uma longitude 46° 11′ 16″ oeste.  

Figura 13. PDS Santo Ângelo, Jundiapeba   

 

Fonte: Acervo dos autores 
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São aproximadamente 450 famílias assentadas, todas voltadas para a produção de 

hortaliças. A família objeto de estudo migraram do estado do Paraná, região Sul do Brasil, na 

década de 1995. Possuem 1 ½ hectare, com uma produção/mês estimada em 12.000 unidades 

(alface, rúcula, agrião, acelga, beterraba e rabanete), sendo a alface o principal item produzido. 

A mão de obra é exclusivamente familiar (casal e duas filhas), com exceção a temporada de 

verão, onde é contratada mão de obra local avulsa em virtude do aumento de demanda. 

O principal canal de comercialização é a venda indireta. Em média são doze feirantes, seis 

agentes intermediários (atravessadores) e cinco comerciantes locais (mercearias). Na 

modalidade venda direta, são realizadas vendas na própria propriedade. No entanto, com baixo 

impacto financeiro devido ao pequeno volume de vendas. A “cadeia curta convencional” foi 

sistematizada baseado no modelo mais difundido dentro dos sistemas alimentares locais, onde 

o produtor produz e comercializa em todos os canais possíveis, cuidando ou não da logística de 

distribuição (Fig. 7).  

Considerações Finais  

O propósito desse estudo não foi colocar em questão o importante papel que exerce as 

cadeias tradicionais de abastecimentos no consumo global de alimentos. O que se propôs, 

dentro do contexto da agricultura familiar, foi apresentar modelos alternativos para o 

escoamento e distribuição da produção do pequeno produtor, considerando seu baixo poder de 

barganha quando inserido nas cadeias agroalimentares tradicionais. 

A ideia de que o agricultor familiar possa estruturar suas atividades de produção e logística 

orientadas para nichos de mercado, oferecendo produtos e serviços ajustados a essas demandas 

específicas em busca de geração de valor (otimizando recursos, reduzindo custos e aumentando 

nível de serviço) foi o que norteou este estudo. Contudo, nada foi criado, as atividades 

relacionadas ao processo comercial de compra e venda, apontadas nos modelos propostos já 

existiam.  

O que se buscou foi estruturar essas atividades que estavam levemente dispersas, por meio 

da classificação e sistematização de cinco modelos de “Cadeias Curtas Agroalimentar 

Familiar”, baseado no comportamento relacional fornecedor-comprador. Questões como o 

manejo produtivo pode impactar no valor do produto, quanto que os canais de comercialização 

aliado ao tipo de produção podem resultar em oferta de novos serviços. Se determinada 

modalidade de pagamento pode ser considerada como financiamento produtivo, foram 

levantadas a fim de determinar a influência das atividades relacionadas ao meio ambiente, fator 

econômico e a logística nas cadeias curtas tornando-as mais rentáveis e competitivas. 
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Os resultados apresentaram as cadeias voltadas para a produção de alimentos 

ambientalmente sustentável, as que mais geram oportunidades econômicas. O destaque é o 

modelo CCFA, quando se diferencia pelo sistema produtivo 100% agroecológico. Além dos 

produtos serem reconhecidos e valorizados pelo mercado consumidor, o manejo agroecológico 

tem despertado o interesse dos consumidores a essas comunidades, o que (MARSDEN et al., 

2000) chama de “vínculo social com a localidade”. Na busca por interações socioculturais os 

“novos” consumidores tem oportunizado a esses sistemas alimentares ofertar serviços 

adicionais.  

No caso da CCFA, o turismo rural é um dos serviços agregados gerador de valor para esse 

modelo de cadeia. Experiências como “um dia no campo” (vivências de plantio, colheita e 

acesso a refeições na própria produzidas e consumidas na própria localidade) tem permitido as 

propriedades rurais aumentar seus ganhos, fidelizar clientes, prospectar novos consumidores e 

inserir suas produções a novos mercados.  

Outra cadeia a ser explorada na conjuntura da agricultura familiar é a CCFI. A capacidade 

de agregar valor através de atividades de processamentos e transformação de produtos 

primários, é o maior destaque dessa cadeia. Produtos processados localmente, que trazem na 

sua “genética” produtiva a cultura e tradição local, são valorados acima do preço de mercado, 

gerando maior rentabilidade aos produtores. 

Apesar dos modelos CCFBA/CCFAE/CCFC não apresentarem as mesmas condições de 

valoração comercial que apresenta os modelos CCFA e CCFI, devido ao fato dos produtos 

estarem sujeitos a preços de mercado, mesmo assim essas cadeias não deixam de ser 

importantes.  

Entender as motivações e o comportamento dos consumidores e dos mercados onde estão 

inseridos, é a principal entrega das cadeias curtas, quando gerenciadas adequadamente. Essas 

respostas são essenciais para que o agricultor possa oferecer produtos e serviços adequados. 

Uma vez que o consumidor está disposto a pagar mais pelo produto com maior qualidade, tendo 

a sustentabilidade como critério de maior peso. Conclui-se que esses modelos de cadeias curtas 

aplicados em sistemas alimentares locais, pode ser um importante instrumento de 

gerenciamento, manutenção e permanência do negócio da agricultura familiar, a fim de gerar 

desenvolvimento socioeconômico para o pequeno agricultor e suas comunidades. 

O estudo evidenciou um campo fértil para implantação desses modelos de cadeias curtas. 

O componente “profissionalização” é alvo de discussões nos sistemas alimentares locais 

pesquisados. Há um consenso entre os agricultores da importância da implantação de gestão 

150



 

27 
 

nos processos produtivos da agricultura familiar. Portanto, esta pesquisa contribui com a 

disseminação do conhecimento para o desenvolvimento e consolidação dessas cadeias.  

No entanto, as limitações dessa pesquisa foi não mensurar quantitativamente os impactos 

econômicos das “Cadeia Curta Agroalimentar Familiar” quando implantadas nos ambientes da 

agricultura familiar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade desta tese não foi colocar em questão a relevância exercida pelas
cadeias tradicionais de abastecimentos no consumo global de alimentos. O objetivo,
dentro do contexto da agricultura familiar, foi apresentar modelos alternativos para o
escoamento e distribuição da produção do pequeno produtor familiar, considerando
seu baixo poder de barganha, quando inserido nas cadeias agroalimentares tradicio-
nais.

A proposta de que o agricultor familiar possa estruturar suas atividades de pro-
dução e logística, orientadas para nichos de mercado, oferecendo produtos e serviços
ajustados a essas demandas específicas em busca de geração de valor (otimizando
recursos, reduzindo custos e aumentando nível de serviço), foi o que norteou este
estudo.

As atividades levemente dispersas, foram estruturadas por meio da classifica-
ção e sistematização de 5 (cinco) modelos de “Cadeias Curtas Agroalimentares Fa-
miliar”, baseado no comportamento relacional fornecedor-comprador. Questões como
o manejo produtivo pode impactar no valor do produto; quanto que os canais de co-
mercialização aliado ao tipo de produção podem resultar em oferta de novos serviços;
se determinada modalidade de pagamento pode ser considerada como financiamento
produtivo, foram levantadas a fim de determinar a influência das atividades relaciona-
das ao meio ambiente, fator econômico e a logística nas cadeias curtas, tornando-as
mais rentáveis e competitivas.

Os resultados apresentaram as cadeias voltadas para a produção de alimentos
ambientalmente sustentável, as que mais geram oportunidades econômicas (CCFA),
diferenciando-se pelo sistema produtivo 100% agroecológico. Além dos produtos se-
rem reconhecidos e valorizados pelo mercado consumidor, o manejo agroecológico
tem despertado o interesse dos consumidores a essas comunidades, o que Marsden
et al. (2000) chamam de “vínculo social com a localidade”. Na busca por interações so-
cioculturais, os “novos” consumidores têm oportunizado a esses sistemas alimentares
ofertar serviços adicionais.

O turismo rural é um dos serviços agregados, gerador de valor para a CCFA.
Experiências como “um dia no campo” (vivências de plantio, colheita e acesso a refei-
ções produzidas e consumidas na própria localidade) têm permitido às propriedades
rurais aumentar seus ganhos, fidelizar clientes, prospectar novos consumidores e in-
serir suas produções a novos mercados.

Outra cadeia a ser explorada na conjuntura da agricultura familiar é a CCFI. A
capacidade de agregar valor, através de atividades de processamentos e transforma-
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ção de produtos primários, é o maior destaque dessa cadeia. Produtos processados
localmente, que trazem na sua “genética” produtiva a cultura e tradição local, são valo-
rados acima do preço de mercado, gerando maior rentabilidade aos seus produtores.

Apesar dos modelos CCFBA/CCFAE/CCFC não apresentarem as mesmas con-
dições de valoração comercial que apresenta os modelos CCFA e CCFI, devido ao
fato dos produtos estarem sujeitos a preços de mercado, mesmo assim, essas ca-
deias não deixam de ser importantes. Entender as motivações e o comportamento
dos consumidores e os mercados onde estão inseridos, é a principal entrega das ca-
deias curtas, quando gerenciadas adequadamente. Essas respostas são essenciais
para que o agricultor possa oferecer produtos e serviços adequados, uma vez que o
consumidor está disposto a pagar mais pelo produto com maior qualidade, tendo a
sustentabilidade como critério de maior peso.

5.1 Conclusões

Conclui-se que esses modelos de cadeias curtas aplicados, em sistemas ali-
mentares locais, pode ser um importante instrumento de gerenciamento, manutenção
e permanência do negócio da agricultura familiar, a fim de gerar desenvolvimento so-
cioeconômico para a Agricultura Familiar e suas comunidades.

O estudo evidenciou um campo fértil para implantação desses modelos de ca-
deias curtas. O componente “profissionalização” é alvo de discussões nos sistemas
alimentares locais pesquisados. Há um consenso entre os agricultores sobre a impor-
tância da implantação de gestão nos processos produtivos da AF. Nesse sentido, esta
pesquisa contribui com a disseminação do conhecimento para o desenvolvimento e
consolidação dessas cadeias.

5.2 Limitações e Trabalhos Futuros

As limitações desta pesquisa residem em não mensurar quantitativamente os
impactos econômicos das “Cadeias Curtas Agroalimentares Familiar”, quando implan-
tadas nos ambientes da Agricultura Familiar.

Para trabalhos futuros, sugere-se desenvolver um método analítico para análise
comparativa dos 5 (cinco) modelos de cadeias curtas agroalimentares, aqui propostos.
Devem-se considerar três campos de análise, que nortearam a sistematização dos
modelos desta pesquisa: logística, economia e meio ambiente, e a influência de cada
uma dessas áreas em cada modelo.
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A Apêndice - Questionário aplicado nos estudos de

casos

Questionário aplicado nos estudos de casos com objetivo de avaliar as cadeias
produtivas de agricultores familiares, a fim de extrair resultados acerca das práticas
operacionais da logística de escoamento da produção.



29/08/2021 Titulo da pesquisa: "Modelos de Cadeias Curtas Agroalimentares: Possibilidades de Escoamento para a Produção da Agricultura …

https://docs.google.com/forms/d/1hLt1GOMgF0h-oaJ8_1_6rLtk31jPAdK90nTRx03scxA/edit 1/12

1.

Marcar apenas uma oval.

Até 1

de 1 a 2

acima de 2

2.

Marcar apenas uma oval.

Homem Pular para a pergunta 3

Mulher Pular para a pergunta 5

Faixa etária homem

3.

Marcar apenas uma oval.

de 20 a 30 anos Pular para a pergunta 4

de 31 a 40 anos Pular para a pergunta 4

de 41 a 50 anos Pular para a pergunta 4

de 51 a 60 anos Pular para a pergunta 4

Acima de 61 anos Pular para a pergunta 4

Titulo da pesquisa: "Modelos de Cadeias Curtas
Agroalimentares: Possibilidades de Escoamento
para a Produção da Agricultura Familiar o Brasil"
Sua forma de participação consiste em fornecer dados e informações a respeito da 
produção, processamento e distribuição da sua atividade agrícola.

*Obrigatório

Tamanho da propriedade (Alqueire) *

Proprietário *

idade *
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Escolaridade homem

4.

Marcar apenas uma oval.

Analfabeto Pular para a pergunta 7

Ensino fundamental I Pular para a pergunta 7

Ensino Fundamental II Pular para a pergunta 7

Ensino médio Pular para a pergunta 7

Ensino Superior Pular para a pergunta 7

Faixa etária mulher

5.

Marcar apenas uma oval.

Até 19 anos Pular para a pergunta 6

de 20 a 30 anos Pular para a pergunta 6

de 31 a 40 anos Pular para a pergunta 6

de 41 a 50 anos Pular para a pergunta 6

de 51 a 60 anos Pular para a pergunta 6

Acima de 61 anos Pular para a pergunta 6

Pular para a pergunta 6

Escolaridade mulher

*

*
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6.

Marcar apenas uma oval.

Analfabeto Pular para a pergunta 7

Ensino fundamental I Pular para a pergunta 7

Ensino fundamental II

Ensino médio Pular para a pergunta 7

Ensino Superior Pular para a pergunta 7

Tem filhos que moram na propriedade?

7.

Marcar apenas uma oval.

SIm Pular para a pergunta 8

Não Pular para a pergunta 9

Quantos?

8.

Marcar apenas uma oval por linha.

Principal gestor da propriedade

Escolaridade proprietário *

*

*

Nenhum 1 2 acima de 2

Maiores

Menores

Maiores

Menores
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9.

Marcar apenas uma oval.

Proprietário (a)

Esposa (o)

Filho

Genro/Nora

Pai/Mãe

Outros

10.

Marcar apenas uma oval.

Até 19 anos

de 20 a 30 anos

de 31 a 40 anos

de 41 a 50 anos

de 51 a 60 anos

Acima de 61 anos

11.

Marcar apenas uma oval.

Analfabeto

Ensino fundamental I

Ensino fundamental II

Ensino médio

Ensino Superior

*

Faixa etária do gestor *

Escolaridade gestor *
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12.

Marcar apenas uma oval por linha.

13.

Marcar apenas uma oval.

Até R$ 1.000

R$ 1.001 a R$ 1.500

R$ 1.501 a R$ 2000

R$ 2001 a R$ 2.500

R$ 2.501 a R$ 3.000

Acima de R$ 3.000

14.

Marcar apenas uma oval.

10% a 20%

20% a 40%

40% a 60%

60% a 80%

80% a 100%

100%

Qual o tipo da produção?

Qual a força de trabalho na propriedade? *

Nenhum 1 2 Acima de 2

Própria

Terceira

Própria

Terceira

Qual a renda mensal com a produção da propriedade? *

A renda da propriedade representa quanto da renda total da família? *
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15.

Marcar apenas uma oval.

Tradicional

Orgânica

Agroecológica

Principais produtos produzidos (pode escolher 2 opções)

16.

Marque todas que se aplicam.

Verdura (Alface, chicória, acelga, agrião, couve, etc)

Legumes (Abobora, tomate, pimentão, chuchu, pepino, quiabo, berinjela, etc)

Tubérculos e raízes (mandioca, batata, beterraba, nabo)

Aves

Leite

Mel

Doces

Produção é usada também para consumo próprio?

17.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

18.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 19

Não Pular para a pergunta 20

Tipo do produção *

*

Produção é usada também para consumo próprio? *

Possui assistência técnica? *
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Origem da assistência técnica

19.

Marcar apenas uma oval.

Municipal Pular para a pergunta 20

Estadual Pular para a pergunta 20

Federal Pular para a pergunta 20

Outras fontes Pular para a pergunta 20

Possui selo de qualidade?

20.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 21

Não Pular para a pergunta 21

Acha importante selo de qualidade?

21.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 22

Não Pular para a pergunta 23

Por que? (pode escolher mais de uma opção)

*

*

*
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22.

Marque todas que se aplicam.

Oportunidade de novos mercados

Exigência do mercado

Gera credibilidade

Agrega valor ao produto

Outros

Pular para a pergunta 24

Por que? (pode escolher mais de uma opção)

23.

Marque todas que se aplicam.

Custa muito caro

Não agrega valor ao produto

Os clientes não valorizam

Não vale a pena

Quanto tempo comercializa os produtos produzidos?

24.

Marcar apenas uma oval.

Até 1 ano

de 1 a 3 anos

de 3 a 5 anos

de 5 a 10 anos

Acima de 10 anos

*

*

*
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25.

Marcar apenas uma oval.

ate 100

de 100 a 200

de 200 a 300

de 300 a 500

de 500 a 1.000

acima de 1.000

26.

Marcar apenas uma oval.

Preço

Forma de pagamento

Relacionamento

Confiança

Facilidade

outros

27.

Marcar apenas uma oval.

Indiferente

Satisfeito

Totalmente satisfeito

Insatisfeito

Totalmente insatisfeito

Quantos quilos comercializa mês? (quilos) *

Critério de escolha do comprador *

Grau de satisfação da comercialização da produção *
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28.

Marcar apenas uma oval.

Cooperativa

Feira

Direto

Supermercado

Atacadistas

Atravessador

PNAE/PAA

29.

Marcar apenas uma oval.

Continua

Esporádica

Permuta

30.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 31

Não Pular para a pergunta 32

E por que não aumenta? (pode marcar mais de uma opção)

Qual o principal canal de comercialização? *

Relação entre o agricultor e comprador *

Gostaria de aumentar a produção? *
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31.

Marque todas que se aplicam.

Preços baixos

Falta investimento

Falta mão de obra

Não tem pra quem vender

Falta logística de distribuição

Pular para a pergunta 33

Por que não? (pode marcar mais de uma opção)

32.

Marque todas que se aplicam.

Preços são baixos

Falta investimento

Falta mão de Obra

Não tem pra quem vender

Falta logística de distribuição

Conhece "Cadeias de Abastecimento Agroalimentares Curtas" ou "Cadeias Curtas de Abastecimento"?

33.

Marcar apenas uma oval.

sim Pular para a pergunta 34

nao

Quais as vantagens de adoção das cadeias curtas? (escolher mais de uma opção)

*

*

*
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34.

Marque todas que se aplicam.

Preços mais justos pela produção

Preços mais baratos para o consumidor

Desenvolvimento econômico e social para comunidade local

Acesso a novos mercados

Não sabe responder

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

*

 Formulários
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Resumo:
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natural da dependência por políticas públicas. Além disso, possibilitam agregar maior valor a sua produção,

gerando benefícios socioeconômicos nas comunidades locais.

Hipótese:

Apesar de toda essa discussão sobre cadeias curtas e agricultura familiar, ainda faltam estudos que

analisem o comportamento dessa relação de acordo com o tipo de atividade da agricultura familiar. Todos

os setores possuem a mesma estrutura e comportamento? É possível classificar
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C Anexos - Registros de pesquisas de campo

Estudo de caso 1 (Cadeia Curta Familiar Agroecológica) - 1º sem/2020
O estudo foi desenvolvido no Assentamento Rural Reunidas de reforma agrária

do INCRA, na cidade de Promissão, em fevereiro de 2020. Promissão é um município
do estado de São Paulo, localizado a uma latitude 21º32’12"sul e a uma longitude
49º51’29"oeste.

Figura 28: Promissão 1

Fonte: Autor

Figura 29: Promissão 2

Fonte: Autor



201

Figura 30: Promissão 3

Fonte: Autor

Figura 31: Promissão 4

Fonte: Autor
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Figura 32: Promissão 5

Fonte: Autor

Estudo de caso 2 (Cadeia Curta Familiar Banco de Alimentos) - 2º sem/2019
O estudo foi desenvolvido em 2019, no município de Itanhaém (SP), junto ao

Banco de Alimentos da Cidade de Itanhaém (BAI) e a associação dos produtores ru-
rais, compostoa por 52 agricultores familiares, sendo dois agricultores da comunidade
tradicional indígena da etnia Guarani Mbya, um da Aldeia Rio Branco e outro da Al-
deia Aguapeu. As Aldeias Guaranis Rio Branco e Aguapeu estão localizadas nas
cidades de Itanhaém e Mongaguá respectivamente, no Parque Estadual da Serra do
Mar (PESM). O parque está localizado a uma latitude 23° 58’ 4” sul e a uma longitude
46° 38’ 59.7"oeste.

Figura 33: Itanhaém 1

Fonte: Autor
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Figura 34: Itanhaém 2

Fonte: Autor

Figura 35: Itanhaém 3

Fonte: Autor



204

Figura 36: Itanhaém 4

Fonte: Autor

Figura 37: Itanhaém 5

Fonte: Autor

Estudo de caso 3 (Cadeia Curta Familiar Agro Escolar) - 2º sem/2020
Este estudo foi realizado em 2020, na cidade de Rosário do Catete, estado

do Sergipe. Rosário do Catete está localizada no leste do estado, a uma latitude
10º41’46"sul e a uma longitude 37º01’50"oeste.
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Figura 38: Rosário do Catete 1

Fonte: Autor

Figura 39: Rosário do Catete 2

Fonte: Autor
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Figura 40: Rosário do Catete 3

Fonte: Autor

Figura 41: Rosário do Catete 4

Fonte: Autor
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Figura 42: Rosário do Catete 5

Fonte: Autor

Estudo de caso 4 (Cadeia Curta Familiar Industrial) - 2º sem/2021
O estudo foi realizado em agosto de 2021, no Quilombo de Peropava, localizado

no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, no sul do estado de São Paulo. Localiza-se
a uma latitude 24º29’15"sul, e uma longitude 47º50’37"oeste, a 191 km da capital. O
Quilombo de Peropava, reconhecido e homologado em 2011, possui uma área de 392
hectares, com 31 famílias residente.
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Figura 43: Registro 1

Fonte: Autor

Figura 44: Registro 2

Fonte: Autor
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Figura 45: Registro 3

Fonte: Autor

Figura 46: Registro 4

Fonte: Autor
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Figura 47: Registro 5

Fonte: Autor

Estudo de caso 5 (Cadeia Curta Familiar Convencional) - 2 sem/2021. O estudo
foi concebido dentro de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) de reforma
agrária do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA). O PDS
Santo Ângelo está localizado em Jundiapeba, bairro da cidade de Mogi das Cruzes,
estado de São Paulo. Mogi das Cruzes está localizada na Região Metropolitana de
São Paulo e Alto Tietê, a uma latitude 23º 31’ 22"sul e uma longitude 46º 11’ 16"oeste.

Figura 48: Mogi da Cruzes 1

Fonte: Autor
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Figura 49: Mogi da Cruzes 2

Fonte: Autor

Figura 50: Mogi da Cruzes 3

Fonte: Autor
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Figura 51: Mogi da Cruzes 4

Fonte: Autor

Figura 52: Mogi da Cruzes 5

Fonte: Autor
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