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o caso de uma cooperativa em Minas Gerais
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Resumo

As políticas públicas iniciadas para agricultura familiar, a partir
do Pronaf em 1996, trouxeram inovações ao setor, ao inserir es-
tratégias intersetoriais em busca do desenvolvimento rural. A cri-
ação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2003, e a
reformulação do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) em 2009, fazem parte dessas estratégias, ao estabelece-
rem mercados institucionais aos agricultores familiares e também
acesso de alimentos de qualidade às entidades socioassistenciais,
equipamentos públicos de alimentação e escolas públicas. Com a
criação desses programas, as organizações de agricultores famili-
ares, sejam associações ou cooperativas, em diversas localidades
do país, têm se movimentado para organizar o processo de com-
pra governamental de alimentos da agricultura familiar. Assim, a
pergunta que direciona a análise desse artigo foi: em nível local,
quais as mudanças estão ocorrendo nos processos, dinâmicas e
produtos estão ocorrendo em função das políticas de compra
governamental? Escolheu se Espera Feliz MG, por ser um dos
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municípios pioneiros na Zona da Mata mineira a se inserir no
mercado institucional de alimentos. Os dados desta pesquisa fo-
ram obtidos por meio de entrevistas a atores chaves ligados a
operacionalização do PAA e PNAE no município e também aos 61
agricultores fornecedores. A pesquisa permitiu diagnosticar vári-
os mudanças e conquistas para a organização coletiva local a par-
tir do estímulo programas, entre eles: construção de agroindústria
de minimamente processados; criação de marca coletiva da coo-
perativa; parcerias com entidade públicas e privadas; caminhão
adquirido via emenda parlamentar; Vale Solidário, como uma
moeda social recebida no ato da entrega dos produtos na Coope-
rativa; doação de um dia de trabalho por agricultor para ajudar
na operacionalização dos programas. Conclui-se que o mercado
institucional de alimentos, no município, tem contribuído para o
fortalecimento da organização dos agricultores, proporcionando
desenvolver ações que visam a estruturação e manutenção nes-
se novo mercado no município.

Palavras-chave: Mercado Institucional de alimentos, Progra-
ma de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar

1.Introdução

 A agricultura familiar é um segmento historicamente dinâmi-
co e essencial para o Brasil, exercendo papel fundamental ao de-
senvolvimento socioeconômico do país. O setor movimenta anu-
almente bilhões de reais, sendo responsável por grande parte do
abastecimento do mercado interno, abarcando uma diversificada
lista de produtos que compõem a dieta básica alimentar do brasi-
leiro.

O Mapeamento Nacional de Economia Solidária realizado no
Brasil, entre 2005 e 2007, pela Secretaria Nacional de Economia
Solidária (SENAES), destacou que a maioria dos empreendimen-
tos mapeados encontra-se no meio rural, ligada à agricultura fa-
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miliar e à reforma agrária. Ao apontar a quantidade de empreen-
dimentos rurais, os dados revelaram a importância das políticas
públicas de desenvolvimento rural, instituídas recentemente pelo
governo federal, e da necessidade em se constituir instrumentos
relevantes para sua consolidação. Um exemplo são as políticas
que definem a criação de mercados institucionais para produtos
da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Esse mercado apresenta diversas oportunidades para os em-
preendimentos de agricultura familiar e economia solidária. Den-
tre elas, destacam-se: o fortalecimento de seus processos sociais
organizativos; a possibilidade de comercialização dos produtos
agroecológicos; e a possibilidade de diversificação produtiva para
atendimento a uma nova demanda que se apresenta (SILVA, et
al., 2011).

Todavia, o acesso ao mercado institucional, especificamente
ao PAA e PNAE pode provocar ou induzir um processo de
reestruturação interna e criação de estratégias e inovações das
organizações sociais beneficiárias, para se adequar a esse merca-
do. Trata-se da necessidade de adequação técnico-gerencial, des-
ses empreendimentos, às exigências de relações comerciais for-
mais, processos de regularização tributária, sanitária e jurídica
que precisam ser estabelecidos à medida que o acesso ao merca-
do institucional vai se consolidando.

Nessa direção, o problema que direcionou a análise da pesqui-
sa foi: em nível local, quais as mudanças nos processos, dinâmi-
cas e produtos estão ocorrendo em função das políticas de com-
pra governamental?

Para tanto, escolheu-se a Cooperativa de Produção da Agricul-
tura Familiar de Espera Feliz (COOFELIZ) como objeto de análise.
A escolha da Cooperativa justificou-se por ser uma das organiza-
ções pioneiras na Zona da Mata mineira a inserir no mercado
institucional de alimentos e também pela grande capacidade his-
tórica de mobilização da sociedade civil, em que as experiências
de movimentos de base político-religiosas, ancoradas na ação das
pastorais sociais católicas, contribuíram para formação de orga-
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nizações não governamentais com foco no desenvolvimento da
agricultura familiar (SILVA, 2010; FREITAS e FREITAS, 2013). A ex-
periência da execução de políticas públicas para agricultura fami-
liar no município reúne elementos para reflexão e avaliação das
potencialidades dos programas de compras governamentais de
alimentos.

Para desenvolver as análises propostas, este artigo foi dividido
em 6 partes, além desta introdução. Na seção 1, será apresenta-
do o processo de compra institucional de alimentos como políti-
ca pública e sua aplicação no Brasil, onde estão expostos o PAA e
o PNAE. Na seção 2 serão apresentados os procedimentos
metodológicos utilizados para a condução desta pesquisa cientí-
fica, revelando as opções adotadas quanto ao tipo de pesquisa,
universo do estudo, coleta dos dados e análise dos dados. Na
sequência, serão apresentados os resultados e discussões, onde
são abordadas a dimensão socioeconômica de Espera Feliz-MG e
também as estratégias e mudanças locais a partir da compra go-
vernamental de alimentos. As considerações finais serão pontua-
das na última seção.

2. Compra institucional de alimentos como política

pública

Os recursos públicos para as compras governamentais têm um
valor considerável e que podem ser objeto para dinamização de
economias locais (CALDAS, NONATO, 2014). Vender para gover-
nos e empresas estatais é visto, por muitos, como boa oportuni-
dade para pequenos e médios empreendimentos. Dados do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão mostram que
os mercados de compras governamentais nas três esferas (muni-
cipal, estadual e federal), além das empresas estatais, são esti-
mados em R$ 400 bilhões anuais (MPOG, 2013). No caso da com-
pra de alimentos, o Estado também possui uma demanda alta,
pois existem diversas instituições estatais e políticas públicas que
demandam esse tipo de produto.
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Por outro lado, a comercialização dos produtos da agricultura
familiar sempre foi um obstáculo para a sustentabilidade do se-
tor (MAZZINI e OLIVEIRA, 2010). Os agricultores familiares, prin-
cipalmente os pequenos e os médios, bem como os assentados
da reforma agrária, enfrentavam grandes dificuldades para acessar
os mercados e conseguir preços compensadores para seus pro-
dutos sem terem de passar por atravessadores. Esse fenômeno
acabava gerando um círculo vicioso, onde a falta de mercado con-
tribuía para manutenção da pobreza.

O Estado, com sua capacidade de compra e organização, tem o
papel central no processo de garantir mercado e promover de-
senvolvimento aos agricultores familiares. Sendo assim, o merca-
do institucional passa a ser uma oportunidade de inclusão mer-
cantil e de desenvolvimento local, podendo ser objeto de políti-
cas públicas e de estímulo à produção e comercialização de pro-
dutores familiares, gerando renda para as famílias mais pobres e
vulneráveis (TURPIN, 2008).

Para Maciel (2008), o mercado institucional de alimentos é
aquele mercado que envolve as três esferas governamentais (fe-
deral, estadual, e municipal), em todas as suas operações de com-
pras de alimentos, seja as compras de caráter contínuo (aquisi-
ção para creches, escolas, penitenciárias, forças armadas, hospi-
tais) e de caráter esporádico (seca, enchente, desastres naturais,
guerras). Para o autor, a compra de alimentos pelos governos con-
figura-se como uma alternativa para o padrão de concentração
mercantil do setor agropecuário, sobretudo os agricultores fami-
liares que encontram dificuldades de se integrar ao mercado.

Nos Estados Unidos, o que se conhece no Brasil como merca-
do instuticional de alimentos, é chamado de Structured demand3.
De acordo com essa ideia, a demanda estruturada conecta fontes
grandes, previsíveis para a produção agrícola de pequenos agri-
cultores, reduzindo os riscos de comercilização, incentivando a
melhoria da qualidade e o aumento da renda de quem produz.
Segundo o relatório técnico da World Food Programme (2014), a

3 Termo criado pela Fundação Bill e Melinda Gates.
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criação de mercado por meio de intervenção estatal tem a capa-
cidade de oferecer aos agricultores familiares o acesso a um mer-
cado estável, bem como uma referência justa de preço para os
alimentos produzidos, garantindo maior segurança nos proces-
sos de planejamento e investimento produtivo.

A comercialização de produtos, via mercado institucional, tem
crescido mundialmente, gerando novas oportunidades para pe-
quenos produtores e também para o desenvolvimento local. Na
próxima seção, serão verificadas, mais detalhadamente, algumas
experiências internacionais de compras governamentais de ali-
mentos, a partir das quais serão analisadas as diferenças e simila-
ridades da experiência brasileira.

O PAA e o PNAE realmente suprem uma carência histórica na
agricultura familiar como alternativa de comercialização. Os pro-
gramas criam mercados institucionais que viabilizam o escoamen-
to da produção da agricultura familiar. Porém, a operacionalização
deve prioritariamente ser realizada por alguma organização da
agricultura familiar, de preferência cooperativa ou associação.
Inseridas neste contexto, esses empreendimentos precisam se es-
truturar e mudar as estratégias por lidarem com mecanismos de
repasse de recurso, controle de custos de produção, de logística
de marketing etc. Em sua maioria, os empreendimentos da agri-
cultura familiar possuem deficiências nítidas no que tange a ges-
tão.

Desde a criação do PAA, em 2003, e as alterações ocorridas
com o PNAE, em 2009, vários estudos publicados em periódicos e
eventos científicos foram realizados com o objetivo de compre-
ender localmente, conjuntamente ou não, as estratégias e carac-
terísticas da comercialização de alimentos para o mercado
institucional. Podemos destacar experiências em diversas muni-
cípios brasileiros, entre: Estância, Indiaroba e Lagarto – SE
(CHMIELEWSKA e SOUZA LOURETE, 2010), São Miguel do Oeste,
Guaraciaba e Dionísio Cerqueira – SC (MATTEI, 2006), Dracena,
Tupi Paulista e Junqueirópolis – SP (HESPANHOL, 2009), Municí-
pio de Ceara - Mirim - RN (ALMEIDA e FERRANTE, 2009), Cerro
Azul, Imbaú e Querência – PR (DORETTO e MICHELLON, 2007),
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Maringá - PA (BORTOLATTO, 2009), Viçosa-MG (CIRO e FREITAS,
2013), Campina Lagoa – PR (CAMPOS, 2011), Bananeiras – PB
(DANTAS DA SILVA e COÊLHO SILVA, 2011), São Carlos - SP (ROSSI
e FILHO, 2012).

Em mais de 10 anos do PAA, e 5 anos da reformulação do PNAE,
as implicações da experiência brasileira vêm ganhando destaque
também em periódicos internacionais que abordam o tema de
políticas sociais para o desenvolvimento social (SOUZA e KLUG,
2012; LAL, NEHRING e MCKAY, 2012; CHMIELEWSKA e SOUZA,
2010). A sistematização e socialização internacional do conheci-
mento científico desses programas, unida ao incentivo da ONU e
a outros organismos multilaterais, tem contribuído para a repro-
dução da iniciativa brasileira em vários países do hemisfério sul,
gerando impactos similares ao modelo brasileiro.

Além dos efeitos positivos, a implementação e operaciona-
lização local do PAA e PNAE encontram, segundo alguns estudos,
um conjunto de desafios a serem enfrentados, entre eles.  o atra-
so e descontinuidade na liberação dos recursos do PAA (GRISA et
al., 2011), demora na aprovação do projeto (RESENDE et al. 2012;
CIRINO et al, 2014),  dificuldade para acesso a certificação orgâni-
ca (DIAS et al., 2013), dificuldade de manter uma escala de pro-
dução (RIBEIRO, CERRATI e BROCH, 2013), dificuldade para aten-
der as normas sanitárias (DIAS et al., 2013), logística (GOMES DA
SILVA, BASTOS, 2006), pouca divulgação do programa (SAMBUICHI
et al., 2014), falta de assistência técnica (GRISA et al., 2011), e
baixo limite de compra por produtor (LOPES e ALMEIDA, 2012).

Segundo Buanain e Garcia (2014), muitos problemas encon-
trados pelos agricultores familiares, ao se inserirem em novos
mercados, assim como o institucional, decorre em função da fal-
ta de: infraestrutura logística, escala de produção, assistência téc-
nica, planejamento da produção, certificação, sistema de gestão
de qualidade e princípios de contratos formais. Por sua vez,
Buanain et al. (2013) escreveram “Sete teses sobre o mundo rural
brasileiro”, onde é mostrada a necessidade de se reformular o
pensamento sobre o meio rural, numa reorientação das políticas
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agrícolas, visando principalmente o acesso à modernização da-
queles que ainda não estão estruturados tecnologicamente.

Portanto, a partir da inserção nos programas governamentais
de alimentos, muitas mudanças têm ocorrido nas organizações
para se adequar as demandas governamentais e do mercado. Por
outro lado, é evidenciado, em vários estudos, os diversos desafi-
os, mudanças e conquistas na cadeia produtiva e de
comercialização que acompanham os produtores, oriundos do
extrato populacional rural, que ao longo dos anos foram despro-
vidos de políticas públicas para o setor que hoje denomina-se
agricultura familiar.

3. Procedimentos metodológicos

Com base no exposto e com o propósito de alcançar os objeti-
vos delimitados, a pesquisa possui um caráter descritivo e analíti-
co, pois busca identificar e compreender determinadas caracte-
rísticas de um fenômeno específico, podendo definir sua nature-
za e estabelecer interlocuções entre as variáveis e categorias
identificadas.

A coleta de dados foi elaborada a partir de dados bibliográfi-
cos, observação, documentais ou textos históricos (DENZIN e
LINCOLN, 2006). A pesquisa bibliográfica é a técnica de análise e
interpretação de informações e dados secundários, que fornecem
os fundamentos teóricos e metodológicos para a reprodução do
conhecimento. A pesquisa bibliográfica constitui, segundo Strumpf
(2009, p.51), um conjunto de procedimentos que tem como in-
tuito “identificar informações bibliográficas, selecionar os docu-
mentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva
anotação ou fichamento das referências e dos dados dos docu-
mentos para que sejam, posteriormente, utilizados na elabora-
ção de um trabalho acadêmico”. Em relação à pesquisa bibliográ-
fica, os dados foram coletados por meio de pesquisa em artigos
publicados em periódicos nacionais e internacionais, em congres-
sos, em teses e em dissertações relacionadas ao tema de pesqui-
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sa, os quais são apresentados em referências bibliográficas no fi-
nal deste trabalho.

O universo dos pesquisados foi constituído por representan-
tes de entidades de apoio e beneficiários fornecedores de alimen-
tos para o PAA e/ou PNAE, no município de Espera Feliz, situado
no leste da Zona da Mata Mineira. Para realização da pesquisa, a
Diretoria da Coofeliz cedeu as informações sobre os nomes e lo-
cais de residência dos agricultores fornecedores do PAA e PNAE
do município. As ações previstas na pesquisa foram desenvolvi-
das junto a 61 famílias de agricultores associados na cooperativa.
Foram pesquisados os agricultores que forneceram para os dois
programas no ano de 2013 e/ou 2014.

A coleta de dados foi realizada nos meses de maio a outubro
de 2014. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas
presencialmente, cujos sujeitos de pesquisa foram, principalmen-
te, os cooperados fornecedores para o PAA e PNAE da Coofeliz e
também os representantes de entidades de apoio.

Para a interpretação dos dados foi utilizada a técnica de análi-
se de conteúdo. Richardson (2010) afirma que esta técnica é uti-
lizada, particularmente, em pesquisas do tipo qualitativo. Bardin
(2011) ressalta que esse método consiste em desmembrar o tex-
to em unidades, cujo objetivo é fornecer uma representação
simplificada dos dados brutos.

Assim, com os dados colhidos para realização do estudo, pro-
curou-se interpretar as entrevistas com objetivo de conhecer a
realidade do município e quais as mudanças nos processos, dinâ-
micas e produtos estão ocorrendo no município de Espera Feliz
em função das políticas de compra governamental, que serão
apresentadas na seção seguinte.

4. As organizações coletivas camponesas do

município e  a criação da COOFELIZ

A partir das discussões e anseios por melhores condições de
vida no campo, as organizações camponesas em Espera Feliz co-
meçaram a se organizar em meados de 1980, no mesmo momen-
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to que nascem vários sindicatos de trabalhadores rurais na Zona
da Mata mineira. Os sindicatos são oriundos da ação mediadora e
evangelizadora da Igreja Católica na região, através do Movimen-
to Boa Nova (MOBON)4, e das Comunidades Eclesiais de Base
(CEB’s) (RICCI, 2002). Iniciadas as primeiras reuniões sindicais,
vários temas comuns foram colocados em pauta com intuito de
organização e busca de soluções.

Silva (2010) destacou que o processo de mobilização desenca-
deado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) no municí-
pio, durante a década de 1980 e 1990, fez emergir diversas orga-
nizações locais com atividades voltadas à agricultura familiar, como
a Associação Intermunicipal da Agricultura Familiar (ASIMAF), a
Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar (COOFELIZ) e a
Cooperativa de Crédito Solidário (ECOSOL – atualmente CRESOL)
(DIAS e SILVA, 2009). Chama atenção a significativa mobilização e
dedicação de organizações voltadas para agricultura familiar, en-
volvendo questões trabalhistas, crédito, comercialização, gêne-
ro, saúde e cultural, onde trabalham juntos na busca de melhores
condições para a vida no campo. É nesse contexto de ação coleti-
va, que nasceu uma cooperativa voltada para agricultura familiar
regional, como estratégia para a comercialização dos produtos
agrícolas.

Particularmente a Cooperativa da Agricultura Familiar de Espe-
ra Feliz (COOFELIZ) operou de 1995 a 2005 como Associação
Intermunicipal da Agricultura Familiar (ASIMAF). Segundo Silva
(2010), a mudança para cooperativa deu-se em função da mudan-
ça jurídica no Código Civil, em 2002, na qual as associações passa-
ram de “associações sem fins lucrativos”, para “associações sem
fins econômicos”. O mesmo pesquisador relata que o PAA impulsi-
onou a mudança de associação para cooperativa, sendo uma es-
tratégia de criar mecanismos de acesso a mercados para os produ-
tos agroecológicos produzidos pela sua base de associados.

4 O Movimento da Boa Nova (MOBON) é um movimento católico de evangelização com tendência
pós-conciliar, cuja metodologia mescla espiritualidade e engajamento social, e provém da Diocese
de Caratinga, década de 1960 (OLIVEIRA, 2012).
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Oficialmente, a Coofeliz foi instituída em 27 de março de 2006,
com base social, composta por agricultores e agricultoras de Es-
pera Feliz, Caiana, Caparaó e Alto Caparaó. O estatuto da organi-
zação afirma que podem fazer parte do quadro social da Coofeliz
pessoas físicas que, na sua área de ação, desenvolvam preponde-
rantemente atividade rural em regime de economia familiar, com
posse do Documento de Aptidão ao Pronaf (DAP), modo de pro-
dução livre de agrotóxico e pagamento de cota parte de R$100,00.

A cooperativa foi constituída com princípios de desenvolvimen-
to socioeconômico e de sustentabilidade, conforme se pode veri-
ficar na missão institucional:

Somos uma cooperativa de produção da agricultura

familiar. Buscamos contribuir para melhorar as condi-

ções de vida e o bem estar dos nossos cooperados, além

de contribuir para o desenvolvimento social, econô-

mico e ambiental das comunidades onde atuamos, por

meio de transações comerciais responsáveis e da cons-

trução de relacionamentos duradouros baseados na

economia solidária (COOFELIZ, 2006, grifos do autor).

Seguindo os princípios de desenvolvimento rural sustentável,
a cooperativa inseriu as seguintes prerrogativas no estatuto, en-
quanto visão de futuro:

• Maior conscientização ambiental;

• Busca de novas alternativas de produção;

• Trabalhar a produção agroecológica;

• Formação educacional dos sócios;

• Inclusão da mulher e do jovem na renda familiar;

• Oferecer ao consumidor alimento de qualidade.

A cooperativa atua como intermediária entre os agricultores e
os beneficiários dos alimentos, organizando as várias etapas da
comercialização, conforme destacado pelo depoimento da Dire-
tora da organização:
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Nós trabalhamos com assistência técnica, e tem

também a formação dos cooperados quanto ao pro-

cesso de cooperativismos e associativismo, acerca dos

processos produtivos. Então a gente vem trabalhan-

do isso e melhorando ao longo dos anos, hoje assim

tá muito melhor essa logística, essa forma de traba-

lhar com os agricultores (Diretora da cooperativa).

No ano 2014, a cooperativa estava constituída por 105 sócios,
sendo que 61 destes cooperados fornecedores eram de alimen-
tos para o PAA e/ou PNAE. Alguns sócios já entregaram para os
programas em anos anteriores, mas, por motivos diversos, não
entregaram para os programas nestes últimos, 2013 e 2014.

Quanto às parcerias, a cooperativa interage por meio de um
conjunto de organizações locais com as políticas públicas de agri-
cultura familiar, tais como: Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(STR), Associação Intermunicipal da Agricultura Familiar (ASIMAF),
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL), e
Associação dos Terapeutas Homeopatas (TERAVIDA) (SILVA, 2010;
FREITAS e FREITAS, 2013). Ainda, interage com entidades públicas
e privadas em âmbito municipal, regional, estadual e nacional.

As parcerias com outras organizações, dentre elas entidades
de pesquisa, entidades de extensão rural e instituições financei-
ras de crédito rural, têm possibilitado o desenvolvimento de vári-
os trabalhos no município, principalmente a consolidação de ex-
periências agroecológicas e a comercialização da diversidade pro-
duzida pela agricultura familiar.

Na Coofeliz, a maior parte da produção é escoada para os pro-
gramas de mercado institucional (PAA e PNAE), mas também são
ofertados para redes de consumidores5 como Raízes da Mata, si-
tuada em Viçosa-MG, Ecológica, situada no Rio de Janeiro-RJ e a
rede Terravida, em Belo Horizonte-MG. Antes da cooperativa, gran-

5 A Rede de consumidores de produtos agroecológicos/orgânicos são organizações não governa-
mentais que visam a fomentar compras coletivas a partir de princípios ético, solidário e ecológico
de agricultores familiares do Brasil.
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de parte dos agricultores forneciam seus produtos para os
atravessadores, comércio local, em domicílio e muitos nem pro-
duziam para comercialização, por falta de mercado. Atualmente,
os produtos do PAA, articulados pela CONAB, favorecem 19 insti-
tuições socioassistenciais do município e da região, na modalida-
de Compra com Doação Simultânea.

Em parceria com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona
da Mata (CTA-ZM), a Cooperativa tem realizado diversas reuniões
entre os agricultores cooperados, com intuito de capacitá-los para
produzir alimentos de qualidade e também fazer planejamento
estratégico para comercialização da produção. Essas ações visam
preparar os produtores para o enfrentamento das exigências dos
mercados acessados. Para Buaianin e Garcia (2014), ações em
parceria, como as realizadas pela Coofeliz, são importantes para
incentivar a inserção produtiva e comercial de agricultores famili-
ares em face das transformações recentes dos mercados.

Em mais de dez anos de funcionamento, a Coofeliz tem mos-
trado ser uma alternativa viável e promissora para comercialização
de produtos, via mercado institucional, para rede de consumido-
res e outros mercados locais e regionais. A cooperativa é vista
com importância pelos agricultores e os compradores no municí-
pio, pois contribui para o acesso de alimentos livres de agrotóxico,
valorização da diversidade agrícola, melhoria da saúde de alunos/
usuários das escolas e entidades socioassistenciais, geração de
trabalho e renda para os agricultores e outras contribuições para
o desenvolvimento local.

5. A compra institucional da agricultura familiar na

prática em Espera Feliz

O PAA, popularmente conhecido na localidade como “Progra-
ma da CONAB”, teve início em Espera Feliz em 2004. Desde 2004,
já foram executados 4 projetos do PAA localmente, iniciados por
meio de uma ação coordenada pela prefeitura na modalidade
compra direta local da agricultura familiar. Os outros três proje-
tos que sucederam foram executados na modalidade doação si-
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multânea, sendo coordenados pela Coofeliz, a única organização
municipal a operacionalizar o programa após 2006.

O PNAE, também conhecido pelos nomes populares em Espe-
ra Feliz de “Programa dos trinta por cento” ou “merenda esco-
lar”, foi implantado em 2009, com exigência de compra da agri-
cultura familiar pela lei 11.947 (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). Espera
Feliz possui um total de 26 escolas públicas (19 municipais e 07
estaduais), que atenderam no ano de 2013 o contingente de 5.546
estudantes. Antes de 2009, a Prefeitura adquiria todos os gêne-
ros alimentícios de supermercados e empresas agroalimentares
atacadistas, que atendiam a vários municípios da região. A partir
da lei 11.947/09, que definiu que pelo menos 30% dos recursos
financeiros da alimentação escolar deveria ser da agricultura fa-
miliar, o cenário das compras institucionais de alimentos se alte-
rou no município.

6. Processo de comercialização de alimentos da

agricultura familiar para Programas Governamentais

em Espera Feliz - MG

 Nesta seção buscaremos apresentar quais as mudanças nos
processos, dinâmicas e produtos estão ocorrendo em Espera Fe-
liz em função das políticas de compra governamental. Para isso,
serão apresentadas as particularidades organizacionais em Espe-
ra Feliz-MG no processo de comercialização de alimentos da agri-
cultura familiar para programas governamentais.

6.1. Construção de agroindústria de minimamente

processados

As requisições legais do PAA e PNAE e a adequação as normas
sanitárias trouxeram grandes desafios para a Coofeliz. Com isso,
os agricultores familiares e a diretoria da cooperativa têm procu-
rado se ajustar e planejar a produção dos produtos. No ano de
2013, a cooperativa foi contemplada com financiamento de R$
50.000,00 para implantação de uma agroindústria de minimamen-
te processados. Assim, existe esperança entre os agricultores para
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que esse novo empreendimento possa atender à demanda de
alimentos processados e também ao mercado institucional de
outros municípios.

Segundo a diretora da cooperativa, está sendo construída uma
agroindústria de alimentos minimamente processados no Assen-
tamento Padre Jesus, cujo propósito é aumentar a qualidade do
que é produzido e angariar novos mercados. Desta forma, exis-
tem planos para aumentar a oferta de produtos para
comercialização, conforme exposto abaixo:

[...] a ideia principal seria agregar valor e trabalhar

com um produto diferenciado pra escola, pro merca-

do institucional né, agora a partir disso ai, a partir de

uma possível sobra, a gente trabalharia outros mer-

cados, e incentivando o aumento da produção dos

produtores, ou até quem sabe tá trazendo mais sóci-

os para a cooperativa (Diretora da Coofeliz).

A passagem acima, apontam para a preocupação do planeja-
mento em ações futuras entre a diretoria da cooperativa, princi-
palmente quando envolvem qualidade dos alimentos e também
expansão do mercado. Situação diferente foi encontrada por Cirino
et al (2014), em pesquisa realizada junto a 117 associações e coo-
perativas do estado de Minas Gerais, que forneciam alimentos
para o PAA na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS).
Na pesquisa verificou-se que a ausência de um planejamento de
médio e longo prazo faz com que essas instituições tenham mai-
or dificuldade de ajustar seu perfil e se planejarem para possíveis
mudanças de mercado, e conjuntura em todas as suas atividades,
incluindo o PAA-Doação Simultânea.

6.2. Criação de marca coletiva da Cooperativa

Outra iniciativa com intuito de agregar valor aos produtos
comercializados, foi a criação de uma marca coletiva. Os produ-
tos são comercializados com a marca “Chão Feliz”, conforme Fi-
gura 1.
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Figura 1: Logomarca dos Produtos Comercializados pela COOFELIZ.

 Fonte: CTA, 2009

A marca própria e também as embalagens têm proporcionado a
inserção em outros mercados. No município foram diagnosticados
7 tipos de mercados diferentes para os agricultores escoarem a pro-
dução. A oportunidade de atender vários mercados acaba fortale-
cendo e dinamizando o comércio alimentício local e também ge-
rando ganhos de produtividade e redução dos custos de transação.

Os resultados no município corroboram a pesquisa de Vogt e
Souza (2009) que afirma que a criação de marcas próprias e o
incentivo à diversificação, ajuda a expandir e fortalecer o acesso
a outros mercados, como feira-livre na região do celeiro gaúcho.

6.3 Parcerias com entidade públicas e privadas

Quanto às parcerias, a cooperativa interage por meio de um
conjunto de organizações locais com as políticas públicas de agri-
cultura familiar, tais como: Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(STR), Associação Intermunicipal da Agricultura Familiar (ASIMAF),
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL), e
Associação dos Terapeutas Homeopatas (TERAVIDA) (SILVA, 2010;
FREITAS e FREITAS, 2013). Ainda, interage com entidades públicas
e privadas em âmbito municipal, regional, estadual e nacional.

As parcerias com outras organizações, dentre elas entidades
de pesquisa, entidades de extensão rural e instituições financei-
ras de crédito rural, têm possibilitado o desenvolvimento de vári-
os trabalhos no município, principalmente a consolidação de ex-
periências agroecológicas e a comercialização da diversidade pro-
duzida pela agricultura familiar.
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de certa forma, são apoiadores que também ajudam

o trabalho da cooperativa, a socializar o trabalho que

tá sendo realizada no município. De apoio técnico/

financeiro, a gente tem o apoio do CTA, né que tem

estado bem presente no trabalho da cooperativa, e ai

são as outras parcerias que a gente estabelece atra-

vés de projetos, CONAB, o BNDS via CONAB, Cáritas,

Samarco (Diretora da Coofeliz).

A Coofeliz foi beneficiada por várias parcerias públicas e priva-
das na área de infraestrutura, produção e extensão rural. Em 2011,
foi contemplada com o financiamento a fundo perdido de R$
42.500,00 para reforma da estrutura de torrefação, como investi-
mento institucional da Samarco Mineração S/A (contrapartida de
um minerioduto que passa no município). Em 2012, recebeu do
Governo do Estado de Minas Gerais, via emenda parlamentar, um
caminhão no valor de R$ 70.000,00 para ajudar na logística da coo-
perativa.  Em 2013, foi aprovado um projeto via BNDES no valor de
R$50.000,00 para a construção6 de uma agroindústria de minima-
mente processados7 e mais R$ 10.000,00 da Cáritas Brasileira para
complementar o investimento nesse mesmo empreendimento.
Ainda em 2013, a Coofeliz foi selecionada como uma das coopera-
tivas a fazer parte do Projeto Cooperar8, que tem como objetivo
promover a geração de renda, inclusão produtiva e acesso a mer-
cados de agricultores e agricultoras familiares. Também os agricul-

6 Previsão de funcionamento no primeiro semestre de 2015.
7 Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submeti-
dos a processos de limpeza, remoção das partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento,
moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos simila-
res que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento
original (BRASIL, 2014b).
8 O projeto Cooperar é uma iniciativa do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA/
ZM), com o patrocínio da Petrobrás pelo programa Desenvolvimento & Cidadania. O projeto tem o
objetivo de promover a geração de renda a partir da inclusão produtiva e acesso a mercados de
agricultores e agricultoras familiares dos municípios de Acaiaca, Muriaé, Divino e Espera Feliz em
Minas Gerais, e também a visa ampliar a produção agroecológica e a agregação de valor aos pro-
dutos da agricultura familiar nos municípios abrangidos; promovendo a inserção dos produtos
agroecológicos nos mercados, além de melhorar o ambiente gerencial e práticas cooperativistas e
associativistas (CTA-ZM, 2014).
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tores da cooperativa fazem parte do Programa “Cultivar, Nutrir e
Educar”9 como uma das estratégias de integração de políticas pú-
blicas e de materialização da Política e do Plano de Segurança Ali-
mentar e Nutricional criado pelo Governo de Minas Gerais.

6.4. O Vale Solidário e sua Função Socioeconômica

Uma das reclamações mais constantes dos agricultores até 2010
eram relacionados ao prazo de pagamento dos produtos, onde os
agricultores relatavam que havia demora nesse processo, sendo 60
dias para o PAA e 30 dias para o PNAE, conforme relato a seguir: “O
prazo judia muito, porque a gente vende para receber, daqui a ses-
senta dias, então agora de um ano para cá melhorou, porque al-
guns mercados tá panhando os valinhos” (Agricultor 11).

O relato acima explicita a insatisfação quanto ao prazo de pa-
gamento, visto que em todos os outros mercados, em que eles
vendem, os produtos os prazos são menores. Buscando solucio-
nar esse problema, a cooperativa criou o Vale Solidário no ano de
2010, uma espécie de moeda social que o agricultor recebe no
ato da entrega dos produtos e depois pode sacar o dinheiro na
cooperativa de crédito após 30 dias, ou utilizar em compras no
mercado local. O vale solidário foi criado como forma de suprir a
carência de capital de giro da cooperativa10. Esse vale é aceito por
muitos estabelecimentos comerciais de Espera Feliz, que, por sua
vez, é trocado em dinheiro na agência da Cooperativa de Crédito
Rural com Interação Solidária local (CRESOL). O vale solidário foi
reconhecido com o prêmio de boas práticas de tecnologia social
no ano de 2013 pela Fundação Banco do Brasil de Tecnologia So-
cial (FBB, 2013).

9 O programa é uma iniciativa desenvolvida em parceria pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e suas vinculadas, Secretaria Geral de Governadoria e as Secre-
tarias de Educação e Saúde, com objetivo garantir o direito humano à alimentação saudável, ade-
quada e solidária para os alunos das escolas públicas estaduais de Educação Básica. O programa
busca potencializar a alimentação escolar, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a
educação alimentar e nutricional. (MINAS GERAIS, 2014b).
10 Em 2012, a cooperativa fechou o seu exercício contábil em R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e
cinco mil reais). Desse valor R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais) foram pagos dire-
tamente aos agricultores utilizando o vale solidário (FBB, 2013).
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Em 2012, a cooperativa fechou o seu exercício contábil em R$
335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais). Desse valor R$
277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais) foram pagos di-
retamente aos agricultores utilizando o vale solidário (FBB, 2013).

A importância da cooperativa também é notada pela facilida-
de no pagamento do que é produzido, pois o agricultor entrega o
alimento na cooperativa e, logo em seguida, recebe o vale solidá-
rio, que pode ser trocado em vários estabelecimentos no municí-
pio. Essa é uma vantagem competitiva quanto ao recebimento
das vendas, em comparação a outros mercados, pois ainda é co-
mum no município a existência do “fiado” (compra a prazo, reali-
zada por pessoas com base na relação de confiança – que tem um
risco de inadimplência alto).

6.5. Doação de um dia de trabalho por agricultor para

ajudar na operacionalização dos programas

Outra iniciativa importante, que ocorre frequentemente no
município, indicado por 29,5% dos entrevistados, é o apoio mútu-
os em atividades cotidianas, onde a “troca de dias de trabalho”11

acontece sempre que a necessidade na lavoura se intensifica, o que

 Figura 2 – Vale Solidário

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

11 Para Cintrão (1996), a “troca de dias de trabalho” é uma forma de trabalho não remunerado,
operada entre vizinhos, parentes e amigos: quando um agricultor precisa, convoca outros para
darem “um dia de serviço” na sua propriedade (trabalham durante um dia sob orientação do agri-
cultor que chamou). Esses dias são contabilizados e retribuídos depois pelo agricultor que recebeu
o serviço no momento que precisar.
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pode justificar o baixo nível de contratação: “Não há contratação!
Aqui é troca de serviço, igual eu tenho o meu cunhado, a gente vai
para lá ajuda ele, ele vem pra cá, mas assim de fora mesmo, pagar,
não, é só de dentro de casa mesmo” (Agricultor 21).

Essa ajuda também ocorre na cooperativa, onde a cada sema-
na, um agricultor cooperado doa um dia de serviço para ajudar
nas entregas dos alimentos nas escolas e entidades. Ficaram evi-
denciadas também nas entrevistas realizadas, as fortes relações
entre vizinhos, que muitas vezes são parentes, ou possuem rela-
ção de compadrio, ou ainda de sociedade na terra. Essas estreitas
relações contribuem para as atividades cotidianas entre os agri-
cultores, sejam nos trabalhos agrícolas relacionados ao mercado
institucional, no cultivo do café, como também em atividades de
construção civil, festividade ou situação de perdas de entes.

Entre os vizinhos participantes do PAA ou PNAE, há inúmeras
trocas de informações sobre os programas, entre eles: novida-
des, alterações, problemas, pagamentos, preço. Também há gran-
de relação de ajuda para a logística de produção de certos ali-
mentos, como: trocas de mudas e sementes, empréstimos de
equipamentos e ferramentas, entrega no veículo do vizinho (quan-
do entregam no mesmo local).

Na pesquisa, foi encontrado apenas um agricultor que utiliza
mão de obra contratada para as atividades ligadas ao PAA e/ou
PNAE. Verificou-se que esse agricultor possui uma escala de pro-
dução maior e também realiza trabalho fora da agricultura. Por-
tanto, necessita de contratar um diarista, chamado por ele de
“companheiro”, que recebe o pagamento por dia de serviço pres-
tado na lavoura. Outra situação diferente foi encontrada por
Chmielewska e Souza Lourete (2010) no estado de Sergipe, onde
foi percebido aumento na contratação do trabalho assalariado
permanente e temporário, sendo uma relação mais impessoal.

7. Considerações finais

Neste trabalho, buscou-se analisar as mudanças nos proces-
sos, dinâmicas e produtos que estão ocorrendo em função das
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políticas de compra governamental. Para tanto, foi escolhido a
Coofeliz, por ser pioneira na Zona da Mata mineira no forneci-
mento para o mercado institucional de alimentos. Os dados fo-
ram obtidos por meio de entrevistas junto a atores chaves do PAA
e PNAE no município e também os 61 agricultores fornecedores
para os programas.

Verificou-se que, no município, as compras institucionais de
alimentos existem desde 2004, passando em 2006, com a consti-
tuição da Coofeliz, a ser a única entidade municipal a gerenciar o
fornecimento de alimentos para o PAA, e, em 2010, também para
o PNAE. A cooperativa tem assumido papel de destaque na agri-
cultura familiar em Espera Feliz, atuando em vários processos de
produção e comercialização (assessoria técnica, capacitação,
logística, infraestrutura e processos gerenciais).

Dessa maneira, comprovou-se que as ações instituídas pela
Coofeliz têm mostrado relevância significativa para a
comercialização de produtos via mercado institucional, facilitan-
do o acesso, contribuindo para organização dos agricultores, e
possibilitando ainda o aumento da produção, qualidade e varie-
dade de alimentos. Os efeitos gerados pelos programas no muni-
cípio, vão ao encontro da missão e da visão da cooperativa, quais
sejam, de promover maior conscientização ambiental; buscar
novas alternativas de produção; trabalhar a produção agroeco-
lógica; formação educacional dos sócios; inclusão da mulher e do
jovem na renda familiar; oferecer ao consumidor alimento de
qualidade. Assim, o PAA e o PNAE têm sido ferramentas impor-
tantes no estímulo de práticas sustentáveis entre os agricultores.

Observou-se por meio dos resultados obtidos que os progra-
mas imprimiram uma nova dimensão e significado a organização
coletiva dos agricultores familiares do município, onde o esforço
dos atores envolvidos foi importante nesse processo. A pesquisa
permitiu diagnosticar várias estratégias da Coofeliz para forneci-
mento de alimentos para o PAA e do PNAE entre eles: 1) constru-
ção de agroindústria de minimamente processados 2) Criação de
marca coletiva da cooperativa 3) Parcerias com entidade privadas
4) Caminhão adquirido via emenda parlamentar 5) Vale Solidário,
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como uma moeda social recebida no ato da entrega dos produtos
na cooperativa 6) Doação de um dia de trabalho por agricultor
para ajudar na operacionalização dos programas

Verificou-se a relevância da integração e coordenação dos dois
programas, em que a coesão e interação social entre instituições
privadas e públicas, em todos os seus níveis, se mostraram im-
portantes para a efetivação desses programas no município, e vêm
gerando benefícios diretos para ambas as partes.

  Embora o PAA e o PNAE sejam programas públicos relevantes
no apoio à comercialização dos alimentos para a agricultura fami-
liar, a contribuição dessas iniciativas para promoção do desenvol-
vimento rural local mais efetiva, requer algumas mudanças no
modelo de intervenção do Estado com aqueles que produzem os
alimentos. A operacionalização local encontra uma série de pro-
blemas a serem enfrentados que, por sua vez, são desafios que
os governos subnacionais devem considerar ao avaliar os progra-
mas.

Neste contexto, muitos dos problemas que a Cooperativa en-
contra são potencializados no momento que se inserem em no-
vos mercados, como a falta de infraestrutura e logística, escala
de produção, assistência técnica, planejamento da produção,
certificação, sistema de gestão de qualidade e princípios de con-
tratos formais.

 Por outro lado, os problemas e dificuldades encontrados na
operacionalização dos programas estimulam a organização local
a criarem estratégias e inovações para buscar a solucionar ou
amenizar as dificuldades. Alguns problemas foram solucionados
por intermédio da mobilização e de parcerias com a rede de
assessoramento na qual a Coofeliz está inserida, porém, as mu-
danças estruturais com poder de transformação maior dependem,
principalmente, da intervenção de quem formula e dispõe dos
recursos para reformulação dos programas, ou seja, do governo
federal.

 O enfrentamento dos desafios também depende de vonta-
de política, diálogo com a sociedade e ciência, da parceria entre
as organizações da sociedade civil com órgãos públicos, no in-
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tuito de aprofundar o caráter inovador e promotor de desenvol-
vimento social, econômico e ambiental que os programas têm
buscado.

As mudanças necessárias, para que os agricultores beneficiários
do PAA e PNAE de Espera Feliz melhorem os resultados no merca-
do institucional, vão ao encontro da necessidade de se reformular
o pensamento sobre o meio rural, a partir da reorientação das
políticas agrícolas, visando principalmente o acesso à moderniza-
ção daqueles que ainda não estão estruturados.

 Para que aos efeitos positivos sejam contínuos, verifica-se a
necessidade prioritária de investimentos estruturais em políticas
complementares como: auxílio à inspeção, de assistência técnica
e de extensão rural, de auxílio à administração e contabilidade,
infraestrutura, logística e transporte, além do apoio do governo
municipal, através das secretarias e técnicos envolvidos para es-
tabelecer as condições para ao desenvolvimento rural inclusivo.
As mudanças se aprofundarão, também, à medida em que a me-
lhora de outras variáveis que afetam o meio rural forem contínu-
as, como: acesso à terra, moradia e crédito, acesso a serviços es-
senciais como saúde, educação e saneamento.
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