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Introdução
O processo de liberalização intensificado na década de 1990 vem sendo
relacionado a uma série de transformações no sistema alimentar, com consequências sociais, econômicas e ambientais (RAYNER et al., 2006; FAO, 2015).
Essas transformações estão fomentando um debate mundial acerca da sustentabilidade, que deve transcender a dimensão do consumo, incorporando as
etapas de produção, processamento e comercialização dos alimentos. Estratégias
como valorização da alimentação tradicional, da cultura e agricultura local podem minimizar a transformação dos sistemas alimentares locais em um sistema
alimentar global, que exacerba o problema da desigualdade e da sustentabilidade (GLIESSMAN, 2001). Desse modo há uma necessidade de melhoria da
qualidade dos alimentos em todas as etapas do sistema alimentar (FORNAZIER;
BELIK, 2013) considerando suas implicações para a biodiversidade e economia
local (COLEY; HOWARD; WINTER, 2009).
Os consumidores caracterizam-se como atores-chave no processo de modificações do sistema alimentar por serem detentores do poder de pressão sobre
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o mercado, podendo influenciar diretamente a produção de alimentos. Nesse
contexto, reconhece-se o potencial aumentado das Unidades de Alimentação
e Nutrição (UANs) em determinar modificações no sistema alimentar, principalmente pela utilização de grande quantidade de alimentos para a produção de
refeições diárias para suas clientelas. Dessa forma, a demanda por alimentos
sustentáveis pode ter um elevado potencial para reduzir o impacto ambiental
causado pela produção de refeições (CERUTTI, 2016), fomentando o desenvolvimento de sistemas agroalimentares sustentáveis (MARTINELLI et al., 2015).
Nos últimos anos cresceu o interesse de diversos países na utilização de
contratos públicos como instrumento de política para influenciar o comportamento dos setores público e privado (SONNINO, 2014). No Brasil, intervenções
governamentais demonstram as potencialidades do Estado na reorganização do
sistema agroalimentar e nas relações de mercado a partir do foco no desenvolvimento rural sustentável e no provimento de refeições adequadas (FAO, 2016).
Evidencia-se o interesse em fomentar os sistemas agrícolas produtivos localizados, a partir do desenvolvimento de políticas de compras diretas de alimentos
da agricultura familiar (AF) por instituições públicas. Essas políticas iniciaram no país no ano de 2003, com a criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Por meio desse programa é promovido o fortalecimento da AF
em conjunto com estratégias para a distribuição de alimentos às populações em
situação de insegurança alimentar. Dessa forma, a compra pública se converte
em um instrumento para fortalecer os circuitos curtos de comercialização1 de
alimentos, ao mesmo tempo que pode incentivar hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2012b).
Além disso, pode contribuir para a sustentabilidade ambiental, dada a valorização da compra de alimentos provenientes de produção orgânica de base
agroecológica.
Com o intuito de expandir a aquisição de alimentos da AF, no ano de 2012
instaurou-se a modalidade Compra Institucional do PAA, obrigatória a partir de 2016 (BRASIL, 2012a; b; BRASIL, 2016). O que significa que todos os
equipamentos públicos municipais, estaduais e federais que compram alimentos e fornecem refeições, como restaurantes universitários (RU), restaurantes

1 Relacionados à comercialização direta entre produtor e consumidor, na propriedade por meio de venda direta ou
cestas, ou fora de propriedade por meio de feiras e cooperativas (DAROLT; LAMINE; BRANDEMBURG, 2013).
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populares (RP), cozinhas comunitárias, hospitais públicos e do exército, dentre outros, devem comprar alimentos da AF. A incorporação de alimentos de
produção familiar responde ao objetivo desses equipamentos de fortalecer as
ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em toda a cadeia produtiva,
promovendo a integração entre produção e consumo de alimentos e atuando na
melhoria da qualidade de vida dos atores envolvidos no processo.
Entre esses equipamentos destacam-se os RP, por sua relevância enquanto
política de distribuição de alimentos, que visa oferecer refeições saudáveis e
acessíveis à população em insegurança alimentar e nutricional. Os restaurantes populares têm como princípios fundamentais a produção e a distribuição
de refeições saudáveis, com alto valor nutricional, a preços acessíveis, devendo
localizar-se preferencialmente em grandes centros urbanos (BRASIL, 2013). No
entanto, para além da oferta de refeições adequadas, o Manual de Implantação
de Restaurantes Populares já apontava a preocupação com o incentivo e o fortalecimento da agricultura familiar. Tal situação pode ser observada diante da recomendação para a compra de gêneros oriundos da agricultura familiar de forma
a estimular a economia local e a geração de emprego e renda (BRASIL, 2004).
Considerando a ausência de estudos que abordam a compra pública de
alimentos em restaurantes populares e visando uma aproximação com o atual
panorama da compra de alimento por esses equipamentos, inicialmente este
capítulo apresenta uma caracterização dos RP brasileiros. Além diss o, dada
a relevância da compra de alimentos locais de agricultores familiares para a promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis, é apresentada uma proposta
de etapas a serem seguidas para auxiliar na efetivação da compra pública de alimentos da AF.

Ferramentas metodológicas para caracterização dos
Restaurantes Populares brasileiros
Foi realizado um estudo transversal com uso de questionário estruturado
dirigido aos gestores de todos os restaurantes que receberam financiamento
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) (N=100
restaurantes).
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O questionário foi construído tomando como referência a experiência
prévia da equipe de pesquisadores em projetos de compra de alimento da AF
em instituições públicas (CAVALLI, 2012; SOARES et al., 2015; MARTINELLI et al., 2015). As questões versavam sobre: localização da unidade (cidade/
estado); tempo de funcionamento (anos); tipos de refeições servidas (café da
manhã/almoço/jantar); número de refeições servidas por dia (nº); v alor cobrado pelo almoço (reais); v alor diferenciado por público atendido (sim, quais/
não); parcerias estabelecidas (sim, instituições parceiras/não); responsável pela
elaboração do cardápio (cargo responsável); presença de nutricionista como
responsável técnico (sim/não); tempo de atuação do nutricionista (meses
ou anos); forma de gestão2 (direta/indireta/semidireta); método de aquisição
de alimentos (processo licitatório/ dispensa de licitação); origem dos alimentos
(agricultura familiar/ outros fornecedores); recebimento de alimentos via PAA
Doação Simultânea (sim/não); compra de alimentos via PAA Compra Institucional (sim/não).
Os dados foram coletados em um período de um ano, entre os meses de
dezembro de 2014 e 2015. Para contatar os restaurantes foram utilizadas as informações de contato disponibilizadas na página web do MDS. Para garantir
a taxa de resposta, foram realizadas quatro tentativas de contato com o gestor
responsável pela compra, em dia e horário diferentes, com intervalos aproximados de cinco dias. Mediante aceite para participação, estabeleceu-se dia e
hora para a aplicação do questionário telefônico, conforme disponibilidade
do participante. Na impossibilidade de aplicação via telefone, o questionário foi
enviado por correio eletrônico e autopreenchido via ferramenta Google Docs. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisas com seres humanos
da Universidade Federal de Santa Catarina (parecer nº 1.240.666).
Do total de RP cadastrados (N=100 restaurantes), obteve-se uma taxa de
resposta de 81%. Dos 19 restaurantes que não participaram da pesquisa, 7 estavam desativados e com os outros 12 não foi possível estabelecer contato em
nenhuma das tentativas. Entre os 81 restaurantes pesquisados, 71 responderam
2 Gestão direta: quando provida integralmente por órgãos ou entidades públicas, podendo a gestão ser realizada pelo
estado, Distrito Federal ou município; Gestão indireta: quando provida integralmente por meio de entidades privadas com ou sem fins lucrativos de acordo com a legislação vigente, mantida a gestão pelo estado, Distrito Federal ou
município; Gestão semidireta: quando provida parcialmente por órgãos ou entidades públicas, podendo a gestão ser
realizada pelo estado, Distrito Federal ou município; ou seja, quando a compra dos gêneros alimentícios é realizada
pelo ente, a equipe administrativa é composta por servidores, efetivos ou não, e a equipe operacional é terceirizada.
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o questionário por telefone e 10 foram autopreenchidos. Os dados foram registrados em planilhas eletrônicas. Realizou-se uma análise descritiva dos dados.

Caracterização dos restaurantes populares brasileiros
Os RP participantes (n=81) eram responsáveis pelo preparo de 109.945 refeições diariamente em todo o país. A Figura 1 apresenta a distribuição geográfica dos RP e o número de refeições servidas diariamente em cada região do país.
Figura 1: Distribuição geográfica dos restaurantes populares e o número de refeições servidas
diariamente por região do país

Fonte: Dados da pesquisa (elaborada pelas autoras).

As características gerais dos RP podem ser observadas no Quadro 1. Identificou-se que 87% dos restaurantes entraram em funcionamento nos últimos 10
anos (a partir de 2005). As refeições servidas incluíam café da manhã, almoço
e jantar, sendo que o almoço era oferecido em todos os restaurantes. As demais
refeições eram servidas em 19,8% (n=16) dos restaurantes. O preço do almoço
pago pelos consumidores variou entre R$ 1,00 e R$ 2,00 em 79% dos restaurantes. Ainda, em 17,38% (n=14) dos RP havia diferenciação de preços para grupos
mais vulneráveis da população, como pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos
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e participantes do Programa Bolsa Família, ou isenção para moradores de rua
atendidos por centros especializados de assistência social.
Quadro 1 – Características gerais dos restaurantes populares brasileiros financiados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Tempo de funcionamento*

Café da manhã
Almoço
Jantar
Refeições servidas por dia (almoço)

Valor da refeição (R$ por almoço)
Valor diferenciado por público
atendido
Parcerias
Responsável pelo planejamento do
cardápio
Tempo de atuação do nutricionista*

Gestão

0-3 anos
4-10 anos
≥ 11 anos
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Até 1000
1001-2000
≥ 2001
1,00 - 2,00
2,01 - 3,00
≥ 3,10
Sim
Não
Sim
Não
Nutricionista de empresa terceirizada
Nutricionista da prefeitura ou estado
≤ 12 meses
13 meses – 4 anos
≥ 5 anos
Indireta
Direta
Semidireta

9
58
10
11
70
81
0
9
72
48
23
10
64
11
6
14
67
30
51
45
36
18
26
13
53
21
7

11,7
75,3
13
13,6
86,4
100
0
11,1
88,9
59,3
28,4
12,3
79
13,6
7,4
17,3
82,7
37
63
55,6
44,4
31,6
45,6
22,8
65,4
25,9
8,6

Fonte: Dados da pesquisa (elaborado pelas autoras).
* N<81

A maioria dos restaurantes (63%) relatou não possuir parceria com instituições para auxiliar no melhor funcionamento do RP. As parcerias mais citadas
foram: Universidades (n=22); Banco de Alimentos (n=5); Programa Mesa Brasil
(n=3); Organizações Não Governamentais (ONGs) (n=3); Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) (n=1); Empresa de assistência técnica
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e extensão rural (EMATER) (n=1); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) (n=1) e empresas privadas por meio da Lei da Solidariedade (n=1).
Todos os restaurantes afirmaram contar com nutricionista para o planejamento dos cardápios, sendo na maioria dos casos vinculadas às empresas terceirizadas
(55,6%) e com tempo de atuação superior a um ano (68,4%). No que se relaciona
à forma de gestão dos restaurantes, a gestão indireta foi predominante (65,4%).
A Tabela 1 apresenta dados relativos à procedência dos alimentos adquiridos e à modalidade de aquisição utilizada para a compra de alimentos pelos RP.
Mais da metade dos restaurantes afirmaram possuir alimentos procedentes da
AF (53,1%; n=43), recebidos principalmente por meio da modalidade Doação
Simultânea do PAA. Todos os restaurantes que adquiriam alimentos via PAA
Compra Institucional (n=10) já haviam recebido ou ainda recebiam alimentos
via PAA Doação Simultânea. Esses restaurantes se localizavam na região Sudeste
(n=5), Nordeste (n=3) e Sul (n=2), e a maioria (n=6) era gerido pelo governo.
Aqueles RP com gestão indireta que realizavam a Compra Institucional (n=4)
eram administrados por ONGs.
Em relação à modalidade de aquisição de alimentos, observou-se o predomínio de “dispensa de licitação” nos restaurantes geridos de forma indireta (terceirizados) e licitação nos restaurantes de gestão direta.
Tabela 1. Modalidade de aquisição e procedência dos alimentos adquiridos pelos restaurantes
populares brasileiros
Origem e modalidade de aquisição dos alimentos (n=81)
Agricultura familiar
PAA
PAA modalidade Doação Simultânea
PAA modalidade Compra Institucional
Compra direta com agricultores
Licitação – outros fornecedores
Total

n
43
31
31
10
11
1
81

%
53,1
38,3
38,3
12,3
13,6
1,2
100

Fonte: Dados da pesquisa (elaborada pelas autoras).

Com a caracterização dos RP, observou-se uma maior concentração de
unidades na região sudeste e uma expansão no número de unidades no país
a partir do ano de 2005. Os incentivos governamentais para fomentar a compra de alimentos de agricultores locais parecem ter impactado de forma positiva
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para a incorporação da AF como fornecedora de alimentos aos restaurantes, já
que todos os RP que iniciaram a compra por PAA Compra Institucional haviam participado anteriormente do programa PAA Doação Simultânea. Porém,
uma grande parcela de restaurantes ainda não havia dado início ao processo de
Compra Institucional.
Observou-se uma distribuição irregular do número de RP no território
nacional, com maior concentração de restaurantes na região sudeste (45%),
responsável por 61% do total de refeições servidas pelos RP de todo o país. Esse
resultado poderia explicar-se por essa região possuir maior densidade populacional, concentrando 42% da população brasileira3 em uma área que representa 11% do território nacional4. Porém, considerando que esta é também uma
das regiões com maiores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Produto
Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, os resultados sugerem uma desigualdade na distribuição dos equipamentos de SAN, que se traduzem em uma
possível desigualdade de acesso por parte das populações mais vulneráveis,
público-alvo desses equipamentos.
O fato de que a maioria dos RP pesquisados (87%) foram implantados
nos últimos dez anos chama a atenção, evidenciando a reconhecida centralidade dada pelo governo federal a partir de 2003 para as estratégias direcionadas à
garantia do acesso à alimentação para toda a população do País. Estratégias que,
juntamente às políticas econômicas, levaram à diminuição inédita no número
de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional (FAO, 2015).
Ultrapassando a dimensão do consumo, as políticas públicas de SAN brasileiras vêm fomentando a disponibilidade de alimentos por meio de ações direcionadas à garantia de mercado aos agricultores familiares, utilizando para isso a
demanda dos equipamentos públicos de SAN. Ainda que os resultados indiquem
a participação da AF como fornecedora de alimentos em grande parte dos RP
brasileiros, observa-se também o predomínio de outros fornecedores. Resultados similares são observados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação

3 IBGE. Estimativas de população no dia 1º de julho de 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_tcu.shtm>. Acesso em: 10 jul. 2016.
4 IBGE. Área Territorial Brasileira. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm>. Acesso em: 10 jul. 2016.
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Escolar (PNAE) e comprometem o desenvolvimento de sistemas agroalimentares locais saudáveis e sustentáveis (SARAIVA, 2013).
Reconhece-se que a implementação do PAA em 2003 favoreceu a inclusão
de alimentos da agricultura familiar nos equipamentos públicos de alimentação
e nutrição no país. No entanto, o curto período de tempo transcorrido entre a
implantação da modalidade Compra Institucional e a coleta de dados deste estudo e o fato de que o PAA Doação Simultânea não possuía recurso fixo para a
sua execução, poderiam explicar a baixa participação da AF no abastecimento
de alimentos do RP.
Ainda assim, os resultados sugerem que o PAA Doação Simultânea representa um fator promotor para a implementação do PAA Compra Institucional.
Isso porque nossos resultados evidenciaram que os dez restaurantes que iniciaram a Compra Institucional da AF tinham experiências prévias com a modalidade Doação Simultânea.
A efetivação da aquisição de alimentos da AF por restaurantes apresenta
dificuldades comuns a várias instituições. Visando superar essas dificuldades e
auxiliar no planejamento e operacionalização da compra, observa-se a necessidade de instrumentalização dos atores envolvidos. Dessa forma foram propostas
estratégias para auxiliar no processo de implementação da compra de alimentos
da AF, elaboradas com base na experiência dos pesquisadores na realização de
pesquisas direcionadas para compra de alimentos da agricultura familiar por
equipamentos públicos de alimentação (CAVALLI, 2012; 2014; 2015; SOARES
et al., 2015). Salienta-se que a sistemática sugerida não se aplica exclusivamente
a restaurantes populares e pode ser utiliza em outras instituições.

Operacionalização da compra pública de alimentos da
agricultura familiar para restaurantes institucionais
O processo de compra foi detalhado em 13 etapas, resumidamente divididas
em três fases de ações: Adequação entre oferta e demanda; Efetivação da Compra
Institucional; Qualificação da entrega de produtos. A Figura 2 apresenta as etapas
incluídas em cada fase de execução da compra pública de alimentos.
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Figura 2. Fases e etapas para a execução da compra pública de alimentos

Fonte: Projetos de pesquisa e extensão sobre a temática (elaborada pelas autoras).

Fase 1: Adequação entre oferta e demanda
A compra de alimentos de produtores locais consiste em uma ferramenta para a inclusão social, que permite o acesso a mercados estáveis por parte de
agricultores familiares. No entanto, a adequação entre oferta e demanda pode
representar uma barreira para a integração da AF na cadeia de abastecimento
alimentar de restaurantes institucionais. Estudos prévios referem a necessidade
de realizar o mapeamento da produção agrícola previamente a elaboração dos
cardápios e da chamada pública (SOARES et al., 2015). Nesse sentido, visando
um maior alcance dos resultados do programa, recomenda-se inicialmente a
realização das etapas 1 a 4 (Figura 3).
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Figura 3. Etapas, operacionalização e atores envolvidos na fase de adequação entre oferta e demanda de alimentos para a aquisição institucional de alimentos da agricultura familiar
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Para garantir que um maior número de agricultores tenha acesso aos mercados institucionais torna-se relevante identificar as diferentes formas de organização dos agricultores (cooperativas, associações ou grupos informais) (etapa
1) de cada região. Mapear os produtores da região e estabelecer contato com os
mesmos desde o início do processo de compra auxilia na efetivação, ampliação
e continuidade da compra. Nesse processo, tanto organizações governamentais
(assistência técnica), como não governamentais (sindicatos), podem representar
importantes parceiros na identificação de produtores, principalmente de agricultores menos estruturados.
Além disso, sabe-se que o abastecimento institucional requer uma demanda
contínua de grandes quantidades de alimentos que os pequenos agricultores podem ter dificuldade em atender (VIEIRA; DEL GROSSI, 2010). Por esse motivo,
as cooperativas e associações possuem um papel fundamental (MULLER, 2007).
O cooperativismo dos agricultores também pode auxiliar no fornecimento de
demandas específicas, como de vegetais e frutas pré-processados – higienizados
e picados – MARTINELLI et al., 2015) ou outros alimentos com algum grau de
beneficiamento/processamento, na logística de entrega e no fornecimento de
grandes quantidades de alimentos. Porém, algumas regiões podem não possuir
um tecido social amplamente estruturado para atender a demanda institucional
de alimentos. Nesse sentido, torna-se necessário incentivar os processos organizacionais, em que o poder público, associado a organizações não governamentais,
representa atores-chave. Trata-se de uma etapa transversal a todas as demais,
cujo objetivo é ampliar tanto o número de agricultores familiares envolvidos,
como a diversidade de oferta de produtos, além de fortalecer o setor agrícola
familiar por meio do auxílio para criação de agroindústrias familiares (incentivos técnicos e financeiros) e do desenvolvimento dos fornecedores.
Após a identificação dos agricultores familiares e suas organizações, torna-se necessário realizar o levantamento da oferta de produtos da AF e de suas
potencialidades (etapa 2). Essa etapa permite conhecer a realidade do sistema
produtivo da região, aproximando produtores e consumidores e favorecendo o
estabelecimento de relação de confiança e parceria (TRICHES; SCHNEIDER,
2010). Com isso cria-se uma oportunidade para o planejamento da produção e
para adaptações dos cardápios, a curto e médio prazo, às características produtivas da região. Nessa etapa do processo é possível conhecer a disponibilidade
de alimentos nas diferentes épocas do ano (sazonalidade), o que possibilita a
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construção de um calendário agrícola que oriente o planejamento e a adaptação
dos cardápios à variedade de alimentos regionais e à realidade produtiva local.
Essa ação pode refletir em uma maior variabilidade dos cardápios das instituições (CAVALLI et al., 2012) com consequências positivas ao meio ambiente,
dada a manutenção da biodiversidade local. Além disso, espera-se que essa etapa auxilie na redução de chamadas públicas “desertas”, com pequena variedade
de alimentos e/ou compostas por alimentos que não são produzidos na região
Por outro lado, para realizar a adequação entre a oferta e a demanda de
alimentos também é importante realizar o levantamento da demanda de produtos (etapa 3). Assim, será possível não somente que o cardápio planejado corresponda à produção agrícola (etapa 2), como também que o produtor se organize para atender demandas específicas a médio e longo prazo, planejando a
produção e ampliando a oferta de produtos. Essa etapa possibilita identificar,
além das variedades consumidas, as quantidades necessárias de cada alimento.
Essas informações devem ser contrastadas com a oferta de alimentos da AF, o
que possibilitará definir os alimentos a serem comprados e, quando necessário,
desenvolver estratégias para complementar a compra de uma parcela de produtos de outros agricultores e/ou fornecedores.
A distribuição dos produtos pelos agricultores aos diferentes equipamentos
públicos de SAN apresenta-se como outra possível dificuldade para a integração
da AF como fornecedora de alimentos. Isso porque muitas vezes eles não dispõem
da infraestrutura necessária para o armazenamento e transporte dos produtos.
Ainda que se reconheça a necessidade de apoio financeiro das administrações
públicas para infraestrutura de distribuição dos produtos, a aproximação e o
diálogo entre gestores e produtores podem auxiliar na busca de soluções viáveis
para a execução do programa. Desse modo, é importante discutir a sistemática
de entrega dos produtos (etapa 4). Nessa etapa, a frequência e a época de entrega
devem ser consideradas e debatidas, assim como o local e o dia de entrega dos
produtos. A frequência de entrega vai depender da estrutura de armazenamento
das instituições e da disponibilidade de transporte. Trata-se de uma etapa chave
para o sucesso da compra pública de alimentos da AF, dada a sua implicação na
construção dos cardápios e na definição dos preços dos produtos (cobrir possíveis gastos de transportes). A definição da sistemática de distribuição deve
ser construída por meio do diálogo entre os agentes envolvidos, analisando
as possibilidades de parcerias para a entrega dos produtos.
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Como resultado dessa primeira fase (etapas de 1 a 4), espera-se a construção de cardápios adaptados às características produtivas da região e a oferta
de alimentos da AF (quantidade, variedade e frequência de entrega).

Fase 2: Efetivação da Compra Institucional
A segunda fase está relacionada ao processo de efetivação da compra institucional (Figura 4). Os órgãos compradores, familiarizados com o processo licitatório, podem enfrentar dificuldades para a elaboração e compreensão do funcionamento da chamada pública. Isso porque, diferente da licitação, a chamada
pública é dirigida a um grupo específico de fornecedores: os agricultores familiares.
A realização de seminários/oficinas de sensibilização e instrumentalização dos
responsáveis pela compra de alimentos pode auxiliar a construção dos editais.
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Figura 4. Etapas, operacionalização e atores envolvidos na fase de efetivação da compra institucional de alimentos da Agricultura Familiar
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A etapa 5 consiste em elaborar a lista de compra de alimentos provenientes
da agricultura familiar, ou seja, definir os produtos que comporão a chamada
pública. É fundamental que essa etapa seja realizada a partir das informações
discutidas nas etapas anteriores. A lista final de alimentos deve, portanto, ser
resultado do processo de adequação dos cardápios para incorporar alimentos
ofertados pela AF e também contemplar as demandas específicas do órgão comprador que podem ser atendidas pelo pequeno produtor. Deve conter especificações em termos de qualidade do produto, descritas o mais próximo possível da
realidade produtiva da agricultura familiar, visando fomentar sistemas agrícolas
sustentáveis, a exemplo da produção agroecológica, é importante evitar restrições
quanto ao tamanho e ao formato do produto. Isso porque as especificidades desse
sistema produtivo podem não adequar-se aos padrões hegemônicos de qualidade
exigidos pelo mercado no que se refere às características físicas dos alimentos.
Porém, o estímulo à aquisição de alimentos agroecológicos vai ao encontro da
promoção da SAN, não somente pela oferta produtos sem adição de compostos
químicos prejudiciais, como também pela superioridade nutricional de seu conteúdo (BARANKSI et al., 2014). Ao mesmo tempo, contribui para a conservação
ambiental e manutenção da biodiversidade (TUOMISTO et al., 2012). A lista elaborada deverá ser encaminhada aos agricultores para realização da etapa seguinte.
O processo de compra via chamada pública surgiu com o intuito de facilitar
a compra de alimentos de agricultores familiares, uma vez que eles não dispõem
de condições em termos de estruturas e capacidade de produção para concorrer
com grandes empresas no processo licitatório, cujo principal critério de compra
é o menor preço. Nessa perspectiva, a elaboração do edital de chamada pública
deve realizar a cotação de preços para os produtos (etapa 6) junto aos agricultores familiares pré-identificados nas etapas 1, 2 e 3. O preço estabelecido para
cada produto deve ser determinado com base na realidade da AF e não com base
em outros fornecedores. Para cada produto são necessários orçamentos de, pelo
menos, três fornecedores familiares. O preço que constará no edital de chamada
pública será a média de preço desses fornecedores. Na impossibilidade de realizar orçamento específico para os alimentos provenientes de produção orgânicos/
agroecológicos, deve-se acrescentar 30% ao valor dos produtos convencionais
(BRASIL, 2012). Além disso, a definição final do preço deve considerar os gastos
com a distribuição dos produtos, que vai variar segundo a sistemática definida
em cada região, estabelecida pela execução da etapa 4.
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De posse dessas informações é necessário elaborar o edital de chamada
pública (etapa 7). As principais dificuldades podem estar relacionadas ao pouco
conhecimento dos gestores em relação ao funcionamento da modalidade. Essa
etapa deve ser realizada seguindo as normativas vigentes e utilizando como base
as chamadas públicas já realizadas por outras instituições. Tendo em vista a inclusão dos grupos produtivos mais vulneráveis, e/ou de agricultores da região,
destaca-se nesse processo a importância de estabelecer os grupos prioritários que
devem ser considerados para a classificação das propostas5.
A etapa seguinte consiste em publicar a chamada pública (etapa 8) para
possibilitar a participação de um maior número de agricultores. Para alcançar
esse objetivo, recomenda-se a publicação em diversos meios de comunicação e
em espaços com grande circulação de pessoas. Paralelamente, a chamada pública
deve ser encaminhada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)6 para
que seja publicada no site do governo. Essa é uma atividade de responsabilidade do departamento de compras da instituição, porém a participação de outros
agentes, como os órgãos de assistência técnica e as organizações de agricultores,
pode garantir uma maior difusão da informação.
A etapa 09 consiste em elaborar o projeto de venda e classificar as propostas, conforme os critérios de prioridade estabelecidos no edital de chamada
pública. Os agricultores familiares interessados em participar da chamada pública necessitam, nesse momento, elaborar o projeto de venda de alimentos para as
instituições. O projeto deve ser elaborado pelos agricultores, preferencialmente por meio de suas organizações e com apoio de órgãos de assistência técnica.
Em reuniões com os agricultores interessados devem-se definir as quantidades
e variedades que cada participante poderia produzir para um determinado período, considerando as especificações contidas na chamada pública, respeitando
a capacidade produtiva de cada participante e a frequência de entrega. O documento deve conter ainda, a identificação dos participantes e os valores a serem
cobrados pelos produtos. Junto à proposta de venda, devem ser apresentados os
5 Sugere-se a priorização de agricultores locais. Dentre esses, sugere-se a classificação das propostas respeitando a
seguinte ordem de priorização: 1º assentados de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas; 2º fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos, 3º organizações com DAP Jurídica; 4º Organizações formais que apresentarem maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores
familiares rurais locais, seguidos por maior número do território rural, estado e país. Grupo de mulheres deve ter
prioridade sobre os demais critérios.
6 Encaminhar para paa@mda.gov.br
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documentos exigidos para participação na chamada pública, conforme legislação
vigente (BRASIL, 2012a; b). Ressalta-se que o limite de venda por agricultor por
ano é independente da participação em outras modalidades do PAA. A classificação da proposta se dará com base nos critérios de prioridade estabelecidos no
edital de chamada pública.

Fase 3: Qualificação da entrega de produtos
Após a classificação dos fornecedores se iniciará a fase de organização para
qualificação da entrega dos produtos (Figura 5). Nesse momento, é necessário
adaptar o cronograma de entrega (etapa 10) e estabelecer o funcionamento
da entrega (etapa 11). A adequação conjunta e periódica de um cronograma de
entrega possibilita que toda a variedade e quantidade de produtos sejam entregues, reduzindo problemas como falta, sobras e substituição de produtos. Além
disso, maximiza a eficiência do processo e garante a entrega em quantidade e
variedade necessárias, a qualidade do produto pela redução do tempo de transporte e permite ainda a organização da produção por parte dos agricultores.
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Figura 5. Etapas, operacionalização e atores envolvidos na fase de qualificação da entrega de
alimentos da agricultura familiar em restaurantes institucionais
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No entanto, a definição e constante adaptação do cronograma de entrega
não evita possíveis substituições de produtos. Dessa forma, definir os critérios
de substituição de produtos e de preparações (etapa 12) auxilia na manutenção
das características nutricionais e sensoriais das refeições servidas, mesmo com
a ocorrência de possíveis problemas relacionados à entrega de alimentos. Sabe-se que a produção agrícola pode sofrer com intempéries climáticas que levam
a perda da produção. Essa etapa possibilitará aos produtores a continuidade na
comercialização de seus produtos mesmo com a ocorrência de problemas na
produção de determinado alimento. O nutricionista da instituição deve definir
quais as possibilidades de modificações no cardápio sem prejuízos à qualidade
da refeição. Isso pode vir a partir de critérios nutricionais e sensoriais como
hortaliças folhosas por folhosas (alface por repolho, por exemplo7), evitando
substituições que alterem amplamente o cardápio, como folhoso por tubérculo.
Por fim, a etapa 13 refere-se a conferir os produtos no momento da entrega. Essa etapa visa auxiliar na garantia da qualidade dos produtos entregues
e na resolução de problemas a curto e médio prazo. Desse modo, é importante
que seja elaborado um roteiro de recebimento que contenha as exigências definidas nas etapas anteriores, bem como as possibilidades de substituição. Em
caso de dúvidas o responsável pelo recebimento deve contatar o responsável
técnico da unidade. Por outra parte, nessa etapa os agricultores devem apresentar o termo de aceite de seus produtos, que deve ser conferido e assinado
pelo responsável pelo recebimento, esse termo representará o comprovante do
fornecimento para o agricultor.

Considerações finais
A instauração de políticas públicas de compra direta de alimentos da agricultura familiar para o abastecimento dos equipamentos públicos de segurança
alimentar e nutricional não garante a sua implementação, mas representa um
ponto de partida para a incorporação dos agricultores ao fornecimento de alimentos a esses equipamentos. Nesse sentido, ainda que o PAA institucional tenha
um alcance limitado, auxiliou a incorporação da AF a uma parcela de RP (em
7 Sugere-se o uso da classificação proposta por Borjes et al. (2010) para estabelecer as possibilidades de substituição dos produtos.
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que pese o curto período de sua implementação). No entanto, são necessárias
outras estratégias que propiciem maior protagonismo à AF no abastecimento
institucional de alimentos, como a desburocratização do processo.
Considerando a importância da compra pública de alimentos para a
construção do sistema alimentar, a sistemática apresentada neste capítulo para
a efetivação da compra de alimentos aos agricultores locais pode ajudar a sua
implementação e, assim, contribuir para a transformação do sistema alimentar
globalizado atual em um sistema localizado, sustentável e saudável. Salienta-se
que as etapas apresentadas objetivam auxiliar o processo de implementação da
compra de alimentos de agricultores locais, no entanto outras estratégias podem
ser desenvolvidas e/ou adaptadas à realidade de cada região.
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