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m 2015, após um ciclo de quatro anos de 
apoio ao programa Inovação e Sustentabilida-
de na Cadeia de Valor (ISCV), que atuou visan-

do fortalecer o desenvolvimento de micro, peque-
nas e médias empresas com atributos de inovação e 
sustentabilidade, fomentou relações inovadoras em 
diferentes cadeias de valor e apoiou o empreendedo-
rismo, a parceria entre a Citi Foundation e o Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da FGV se renovou e 
passou a focar o tema de abastecimento de alimen-
tos em grandes centros urbanos.

Por meio do programa Bota na Mesa, seguimos pos-
sibilitando que pequenos empreendedores tenham 
acesso a um ambiente de inovação e interação essen-
cial para que negócios prosperem nos dias de hoje. O 
apoio para que o microempreendedorismo se desen-
volva sobre bases sustentáveis e para que o relacio-
namento com grandes organizações se dê de forma 
justa é tema central para o progresso socioeconômico 
do nosso país, e o patrocínio aos projetos liderados 
pelo GVces viabiliza o endereçamento dessa causa.

A iniciativa, cujo primeiro ciclo se iniciou em setembro 
de 2015, traz o olhar de empreendedorismo, inovação 
e sustentabilidade a pequenas organizações de agri-
cultores familiares nos perímetros urbano e periurba-
no da cidade de São Paulo, buscando apoiar sua inser-
ção no mercado e melhorar sua renda e qualidade de 
vida – além de fomentar uma atividade com grande 
potencial socioambiental para grandes cidades.

Tendo em vista os enormes desafi os encontrados 
pela agricultura familiar para escoar sua produção 
e de sua importância no abastecimento de grandes 
centros, o projeto parte da convicção de que é pos-
sível harmonizar as práticas e demandas de compra-
dores, consumidores e produtores de alimentos em 
grandes centros urbanos por meio da formação, da 
comunicação e da promoção de espaços de diálo-
go, visando promover a articulação de uma rede que 
favoreça a inclusão de agricultores familiares, o co-
mércio justo, a conservação ambiental e a segurança 
alimentar e nutricional.

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

Os resultados do programa Bota na Mesa apresentados 
nesta publicação reforçam o papel de pequenas orga-
nizações na produção de alimentos e no desenvolvi-
mento de grandes cidades, além de comprovar a força 
do diálogo e da aproximação entre atores na promo-
ção de cadeias de valor mais justas e sustentáveis.

Priscilla Cortezze
Superintendente de Assuntos Corporativos 

e Sustentabilidade do Citi Brasil

E
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1O que trazemos na bagagem

“A gente espera de verdade 

que as organizações que fazem 

parte do projeto aprimorem 

suas práticas, aprimorem os 

atributos dos seus produtos 

e que isso as qualifique a 

se inserir cada vez mais em 

cadeias de valor interessantes. 

Além disso, influenciar as 

empresas ou organizações 

compradoras para que cada 

vez elas sejam mais capazes de 

lidar com os pequenos é parte 

de nossa missão.”

Paulo Branco, coordenador do programa 

Inovação na Criação de Valor, do GVces



Acreditando na importância de pequenos e médios 
empreen dimentos para a criação de cadeias de valor mais 
sustentáveis, o GVces, Centro de Estudos em Sustentabi-
lidade da Escola de Administração de Empresas da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV-EAESP), trabalha há mais de 
uma década com iniciativas que buscam sua inclusão por 
meio de uma agenda de formação e articulação junto a 
atores, como investidores, compradores, formuladores de 
políticas públicas, organizações da sociedade civil e outros 
elos importantes de um ecossistema de inovação.

Entre 2004 e 2011, com apoio do World Resources Insti-
tute (WRI), do Banco Real e da Citi Foundation, o Centro 
coordenou o projeto New Ventures Brasil, que identificava 
empreendi mentos com atributos de inovação e sustenta-
bilidade com potencial de recebimento de investimentos 
e apoiava os empreendedores selecionados no aprimora-
mento de seus planos de negócio. Esse processo culminava, 
em cada ano, na realização do Fórum de Investidores em 
Negócios Sustentáveis, com apresentação de projetos e 
debate com potenciais investidores.

Em 2012, com apoio do Citi e patrocínio da Citi Founda-
tion, teve início o projeto Inovação e Sustentabilidade 
na Cadeia de Valor, que segue com o objetivo de fo-
mentar melhores práticas de gestão de fornecedores em 
grandes empresas e a sua aproximação com pequenas 
e médias empresas que tenham atributos de inovação 
e sustentabilidade.

Ainda na temática, o GVces desenvolveu o projeto Inovação 
e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor, com apoio 
e parceria da Apex-Brasil, Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos. O objetivo é apoiar micro 
e pequenas empresas com atributos de inovação e susten-
tabilidade a acessar mercados internacionais.

A iniciativa já está em seu segundo ciclo. Mais de 40 empre-
sas já passaram por um processo formativo cujo objetivo é 
fortalecê-las em relação a seus atributos de sustentabilidade 
e ao conhecimento sobre comércio exterior.

Foi em 2014, no entanto, que essa dinâmica de trabalho se 
aproximou com mais força do universo da produção de ali-
mentos. Naquele ano, em parceria com a Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), o GVces trabalhou 
em modelos de negócio junto a cinco cooperativas de agri-
cultores familiares para que colocassem em prática os inves-
timentos recebidos pelo Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) – Microbacias II, realizado pela SMA com 
apoio do Banco Mundial. Esse processo, que proporcionou 
uma imersão na realidade da agricultura familiar, levou o 
GVces a entrar em contato com alguns desafios já conhecidos, 
por serem típicos de pequenos e médios empreendimentos, 
mas também com especificidades muito próprias. A relação 
da agricultura com o meio ambiente, o impacto das variações 
climáticas, a relevância da produção agrícola para a segurança 
alimentar de uma população em crescimento e para a geração 
de renda no campo, entre outros aspectos, conferem a esse 
setor produtivo complexidade e desafios pouco triviais.

6
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Em 2015, mais uma vez com apoio do Citi e patrocínio da 
Citi Foundation, surgiu a oportunidade de conceber um 
projeto que lançasse um olhar integrado para uma cadeia 
de valor específica, buscando aproximar seus elos.

A partir desse convite e com a experiência que vinha sendo 
acumulada no projeto anterior em parceria com a SMA, 
passou-se a desenvolver a proposta do Bota na Mesa, que 
veio com o objetivo de promover um novo olhar sobre a 
cadeia de produção e comercialização de alimentos pela 
agricultura familiar.

Para a sua concepção, a equipe do projeto conversou 
com diversos representantes envolvidos no tema, sejam 
esses da iniciativa privada, do setor público e da socie-
dade civil. Essas conversas aconteceram individualmente 
e também por meio de um encontro promovido pelo 
projeto, que reuniu cerca de 40 representantes dessas 
instituições com o intuito de debater sobre a comercia-
lização de produtos da agricultura familiar para o abas-
tecimento de grandes centros urbanos, como a cidade 
de São Paulo. Além disso, foram visitados produtores 
rurais para levantar desafios e especificidades a serem 
levados em consideração no projeto.

Essa busca inicial foi essencial para conhecer melhor a re-
alidade e estruturar a atuação do Bota na Mesa, buscando 
provocar reflexão e novas formas de atuação em alguns 
pontos sensíveis dessa cadeia de valor. Alguns deles são: 
a dificuldade de relacionamento entre pequenos produto-

res e redes varejistas; a dependência de intermediários na 
comercialização, que por vezes distanciam a produção do 
consumo e levam a uma distribuição desigual do valor ao 
longo da cadeia; e a necessidade de melhores práticas de 
gestão em organizações da agricultura familiar e de maior 
diálogo entre os diversos atores.

Com o olhar voltado a essas questões, foi definido o obje-
tivo do Bota na Mesa, que consiste em mobilizar a cadeia 
de alimentos em grandes centros urbanos, promovendo a 
articulação de uma rede que favoreça a inclusão de agricul-
tores familiares, o comércio justo, a conservação ambiental 
e a segurança alimentar e nutricional.

Para alcançar esse objetivo, o projeto teve em seu primeiro 
ano duas frentes de atuação. A primeira, uma frente de 
formação voltada a um grupo de cooperativas e associa-
ções de agricultores familiares nos perímetros urbano e 
periurbano de São Paulo, teve como objetivo a construção 
coletiva de estratégias e planos de comercialização. Já a 
segunda frente se propôs a mobilizar uma empresa “âncora” 
do setor varejista para que esta aprimorasse suas práticas 
de relacionamento com agricultores familiares de frutas, 
legumes e verduras (FLV).

Nas páginas seguintes, apresentamos os principais apren-
dizados e resultados desse primeiro ano de trabalho, bem 
como as perspectivas para o próximo ano do projeto.

Boa leitura!



2O Bota na Mesa
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Ao entrar no tema da agricultura 

familiar no entorno de grandes 

centros, diversas são as questões 

com as quais nos deparamos: como 

garantir a produção de alimentos em 

quantidade e qualidade suficiente 

para alimentar uma população 

crescente? Quem são os atores-

chave responsáveis por essa cadeia? 

Como melhorar o relacionamento 

entre esses atores, aproximando 

produção e consumo? De que forma 

preservar os territórios em que se dá 

a produção de alimentos, levando em 

consideração a escassez de recursos 

naturais, a relevância desses espaços 

para os recursos hídricos e as 

mudanças climáticas? Entenda o 

contexto do Bota na Mesa.
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2.1 Ponto de partida

Segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), até 2050 cerca de 70% da população 
mundial viverá em centros urbanos, movimen-
to demográfico que eleva também a quanti-
dade de megacidades existentes no planeta, 
aquelas com mais de 10 milhões de habitantes.

Tendo um cenário futuro como esse, um com-
plexo desafio já presente e que precisa de so-
luções urgentes é o do abastecimento das po-
pulações vivendo nessas metrópoles: ao afetar 
praticamente todas as dimensões da segurança 
alimentar, essa realidade revela a urgência em 
tornar a cadeia de alimentos mais resiliente, 
sustentável e produtiva1.

O tema, que recentemente tem sido objeto de 
numerosas análises, estudos e projetos, encon-
tra congruências com uma agenda global de 
desenvolvimento. Ao lançar luz a desafios 
como luta contra a fome, segurança alimen-
tar, práticas de comércio justo e redução do 
impacto nos ecossistemas2, o que se vê é uma 
rede de atores engajados a pensar em solu-
ções inovadoras para a cadeia de alimentos 
em grandes centros urbanos.

Em São Paulo, por exemplo, cidade com 12 
milhões de habitantes, é necessária uma 
megaoperação para abastecer diariamente 

os mais de 800 pontos de feira livre, 900 de 
supermercados e hipermercados, e 1750 pe-
quenos e médios mercados3. Sem falar nas 
refeições institucionais: somente para me-
renda em escolas públicas são servidas mais 
de 2 milhões de refeições diárias4.

Nesse contexto, surgem diversas perguntas 
relacionadas à cadeia responsável por produzir 
e levar os alimentos à mesa do consumidor: 
como garantir a produção de alimentos em 
quantidade e qualidade suficiente para ali-
mentar uma população crescente? Quem são 
os atores-chave responsáveis por essa cadeia? 
Como melhorar o relacionamento entre esses 
atores, aproximando produção e consumo? 
De que forma preservar os territórios em que 
se dá a produção de alimentos, levando em 
consideração a escassez de recursos naturais, 
a relevância desses espaços para os recursos 
hídricos e as mudanças climáticas?

Essas e outras questões convergem para a 
necessidade de se compreender quais aspec-
tos precisam ser trabalhados para integrar a 
sustentabilidade na cadeia de alimentos que 
abastece grandes centros urbanos.

Um aspecto importante que aponta para esse 
caminho é a relevância da agricultura fami-

liar, que representa mais de 84% do total dos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros 
(Censo Agropecuário 2006). Sua inclusão e 
valorização pode ser um dos “pontos de acu-
puntura” para a criação de uma cadeia mais 
justa, ambientalmente sustentável e que ga-
ranta a segurança alimentar das populações.

O que esses atributos significam? Por que 
eles são importantes?

O documento Transformando nosso 

mundo: a agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável reúne 

17 objetivos e 169 metas, integradas e 

indivisíveis, que devem pautar a agenda 

global de desenvolvimento até 2030. 

Segundo o Fórum Rural Mundial, 10 dos 

17 objetivos estabelecem um vínculo 

direto com o papel da Agricultura Familiar 

para sua consecução. Uma referência 

especial é feita ao objetivo 2, que salienta 

a necessidade de acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e 

promover a agricultura sustentável
5

.

1 The State of food and agriculture: climate change, agriculture and food security. Roma: FAO, 2016. 2 TEEB for agriculture and food: an interim report. 
Genebra: UNEP, 2015. 3 Relação Anual de Informações Sociais. São Paulo: Ministério do Trabalho e Emprego, 2003.
4 Prefeitura de São Paulo, 2012. 5 La agricultura familiar em la agenda de desarrollo sostenible. Álava: Forum Rural Mundial, 2015.



Entende-se que o comércio justo se dá quando as partes envolvidas são remuneradas de tal forma 
que se assegure a sustentabilidade fi nanceira, criando as bases para a manutenção dos envolvidos 
nas atividades que exercem. O que se observa, no entanto, é que a cadeia de comercialização de 
alimentos é muito extensa, especialmente em grandes centros como São Paulo.

Das diversas implicações desse contexto, a falta de transparência apresenta-se com destaque. Não 
ter clareza em relação a critérios como preço, prazo, pagamento e incidência de taxas difi culta a 
criação de soluções e caminhos alternativos, capazes de conciliar as necessidades dos envolvidos. 
Ao desconhecer esses elementos, o pequeno produtor não consegue negociar e propor ajustes.

Pouca transparência na cadeia está presente também no que se refere ao trajeto que os produtos 
fazem para chegar ao consumidor fi nal. O produtor muitas vezes não sabe por qual valor seu 
produto é vendido a quem o consome, e menos ainda qual é o perfi l desse consumidor. Com isso, 
o agricultor acaba vendendo sua produção às escuras, sem informações que poderiam dar a ele 
maior poder de negociação frente aos atores intermediários.

Associado a isso, há também um olhar para a distribuição dos recursos e dos ganhos. Quanto mais 
extensa a cadeia, mais numerosos serão os agentes que buscam ser remunerados pelos serviços 
prestados, sejam esses de produção, transporte, distribuição ou comercialização. Nesse sentido, 
as necessidades de quem está na ponta podem ser negligenciadas, e as margens, distribuídas de 
forma desigual.

Além de comprometer a realidade econômica e social de quem produz, um cenário como esse 
se desdobra, no fi m das contas, em riscos para o volume e a qualidade de alimentos que serão 
consumidos nas cidades. Como garantir, portanto, uma remuneração adequada ao produtor, o 
primeiro elo, em uma cadeia extensa e de acirrada competição por preço?

Comércio justo

Coordenar os agentes envolvidos

10



A agricultura familiar é responsável pela produção de boa parte das frutas, ver-
duras e legumes – alimentos indispensáveis para a saúde das pessoas. Ampliar a 
oferta desses produtos e promover seu consumo são fundamentais para reduzir 
riscos de problemas de saúde relacionados à má alimentação.

É importante considerar também os desafi os de acesso da população à alimenta-
ção adequada. A disponibilidade e os preços de alimentos nutritivos são questões 
críticas principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade econômica. 
Faz sentido, dessa forma, pensar em como a mobilização da cadeia de alimentos 
e o comércio justo poderiam infl uenciar não apenas na remuneração ao produtor 
como também no preço fi nal desses produtos para o consumidor.

De acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD), a 
agricultura só pode ser seguramente exercida em um ecossistema equilibrado, 
uma vez que requer estabilidade da temperatura, disponibilidade de água, solo 
fértil e presença de agentes polinizadores. Com isso em vista, conter o avanço de 
ocupação predial nas áreas urbanas e em suas bordas endereça não só um fator 
ambiental, como também assegura a manutenção de áreas produtivas, contribui 
para a disponibilidade de alimentos e auxilia no desafi o de encurtar os trajetos 
percorridos por eles até chegar ao consumidor fi nal.

Segurança alimentar

Conservação ambiental

Sobre o abastecimento e o acesso a alimentos

A proteção dos ecossistemas e a manutenção dos 

agentes neles inseridos

De acordo com a Organização 

das Nações Unidas para a 

Agricultura e a Alimentação, o 

termo “segurança alimentar” 

remete à condição na qual 

uma pessoa pode produzir ou 

comprar alimentos sufi cientes 

para satisfazer suas necessidades 

diárias, a fi m de levar uma vida 

ativa e saudável
6

.

11

6 The state of food insecurity in the world. Roma: FAO, 2012.



Plantação de rúcula de cooperados da COAFI, de Ibiúna-SP

2.2 Nosso roteiro

A concentrada demanda por alimentos e os desafios existentes nessa cadeia despertam para a necessidade de 
articulação e aproximação entre as diferentes realidades em que seus elos estão inseridos. Repensar a cadeia de 
alimentos, identificar os elementos que geram controvérsia e abrir espaços para o diálogo são, dessa forma, os 
esforços centrais aos quais o Bota na Mesa se propõe a atuar. Assim, a equipe do projeto foi a campo cumprir 
seu objetivo: mobilizar a cadeia de alimentos em grandes centros urbanos, promovendo a articulação de 
uma rede que favoreça a inclusão de agricultores familiares, o comércio justo, a conservação ambiental 
e a segurança alimentar e nutricional.

As experiências desse primeiro ciclo apontam para lacunas existentes na relação entre os agricultores e os repre-
sentantes das diversas etapas cadeia de comercialização. Sem a pretensão de apontar caminhos, o que se propõe 
é apresentar os processos e resultados atingidos, como uma oportunidade para novas perguntas e reflexões. 

12

Renato, cooperado da COAFI, de Ibiúna-SP, durante colheita da produção
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trajetória com as organizações

2015 2016

outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro

Engajamento das organizações para a 
elaboração do Plano de Ação.

Revisão, aprofundamento e 
compartilhamento do ‘Canvas’ de cada 
organização.

Refl exão sobre o potencial de 
diferenciação da agricultura familiar.

Conversa com representantes de 
diferentes canais de comercialização 
para compartilhar suas práticas e 
desafi os com as organizações de 
produtores familiares.

Troca de experiência entre as 
cooperativas e associações.

abriljaneiro maio setembrojulho

Diálogo com especialistas de 
diversos setores da sociedade sobre 
desafi os da comercialização de 
alimentos da agricultura familiar 
em grandes centros urbanos.

Estruturação dos 
planos de ação das 
organizações, defi nindo 
ações prioritárias, 
responsáveis e prazos. 

Encerramento do 
primeiro ciclo do 
projeto e combinação 
dos próximos passos.

visita
técnica 1

Entrega de 
resultados do 
diagnóstico e 
validação das 
percepções do 
GVces em relação 
às organizações até 
o momento.

Preparação para 
o Encontro 
Integrador 1.

oficina com especialistas

oficina 3
de co-formação

Aprofundamento do diagnóstico das 
organizações, entendendo práticas 
internas de gestão.

Mapeamento e avaliação de canais 
de comercialização (tanto os já 
acessados quanto os desejados).

Defi nição dos canais 
de comercialização 
considerados mais 
desejáveis pelos produtores. 

Avaliação da capacidade 
das organizações em 
atender aos critérios 
requeridos pelos canais 
selecionados. 

oficina 2
de co-formação

oficina 1
de co-formação

Visitas em campo para 
conhecer os processos de 
gestão e comercialização 
das organizações 
participantes.

visitas de diagnóstico

encontro integrador 2encontro integrador 1

visita
técnica 2

Construção do 
‘Canvas’ de cada 
organização com 
foco no mercado 
desejado.

Preparação 
para o Encontro 
Integrador 2.



14

Jornada em campo 3

Unir as pontas. Aproximar 

pequenos agricultores do mercado. 

Fomentar melhores práticas. 

Para que tudo isso ocorra é 

necessário muito esforço conjunto 

e colaboração, além de abertura 

para o diálogo e um olhar que 

abarque diferentes realidades. 

Nada disso seria suficiente sem 

a confiança dos agricultores, que 

toparam abrir mão de seu precioso 

tempo de trabalho para participar 

de nossas oficinas, e sem a 

parceria de uma empresa varejista 

disposta a rever suas práticas para 

se tornar mais inclusiva.  

Conheça o nosso percurso!
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O Bota na Mesa tem como importante pilar de 
atuação a realização de atividades em campo, 
termo que deve ser compreendido para além de 
seu sentido territorial, mas também como local 
de produção agrícola – seja esse rural ou urbano. 
Isso quer dizer que a equipe do projeto conver-
sou com muita gente “da ponta”, rodou muitos 
quilômetros e praticamente entrou na casa dos 
produtores agrícolas para a realização das ofici-
nas de trabalho do primeiro ciclo que narramos 
nesta publicação. Esse processo demanda tempo, 
esforço logístico e de interação, mas possibilita 

a imersão na realidade dos agricultores fami-
liares, que estão na ponta inicial da cadeia de 
valor de FLV. Além disso, essa trajetória permite 
a criação conjunta de soluções customizadas 
para cada umas das cooperativas e associações, 
bem como a reflexão sobre desafios em comum, 
inerentes à agricultura familiar no entorno de 
grandes centros.

No outro elo dessa cadeia, na etapa de comercia-
lização dos alimentos, levando em consideração 
a dificuldade que o mercado tem de suprir sua 

demanda com qualidade, foi realizado um tra-
balho com uma empresa “âncora” varejista que 
se dispôs a pensar alternativas que possibilitem 
um melhor relacionamento com pequenos pro-
dutores e a apoiar a promoção de práticas de 
compra mais justas no setor.

Neste capítulo serão narrados os passos para 
a concretização dessas duas frentes de atua-
ção – com as cooperativas e associações e com 
a empresa “âncora” –, bem como os desafios e 
aprendizados pelo caminho.

3.1 As organizações de produtores

Iniciar o contato com uma nova organização, 
tendo como objetivo convidá-la a fazer parte de 
um processo de formação que vai exigir tempo, 
disposição e vontade de mudar, mas que pode, 
por outro lado, abrir chances de inserção no mer-
cado, não é algo trivial. Quando essa organização 
é uma cooperativa ou associação de agricultores 
familiares em contexto urbano e periurbano, cuja 
disponibilidade é limitada pela dedicação que sua 
atividade principal demanda e a concorrência com 
a vida na cidade, esse convite se torna ainda mais 
complexo de ser feito: requer empatia, construção 
de confiança, clareza nos objetivos propostos e 

adaptação do processo à realidade daquele grupo.
Foi com esse olhar que a equipe do Bota na Mesa 
foi a campo selecionar e também ser selecionada 
pelas cooperativas e associações que iriam par-
ticipar da frente de formação do projeto.

A busca partiu de um escopo de atuação terri-
torial pré-definido (a cidade de São Paulo e seu 
entorno) e critérios de seleção que deveriam levar 
em consideração: (i) o perfil socioeconômico dos 
membros da organização, priorizando aqueles em 
maior situação de vulnerabilidade; (ii) a sua im-
portância para a preservação ambiental e a resili-

ência da cidade, buscando organizações em locais 
de relevância para a disponibilidade de recursos 
naturais e que promovem boas práticas em sua 
produção; e (iii) um potencial produtivo capaz de 
gerar excedente para ampliar suas vendas.

Passada essa etapa, em que foram realizadas con-
versas iniciais e visitas em mais de quinze coope-
rativas e associações, dez delas foram selecionadas 
(veja o perfil de cada uma delas na figura abaixo) 
para participar do projeto e de um percurso de 
oficinas e reuniões, cujo resultado seria um plano 
de ação para acessar um canal desejado.
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Iperó

Valinhos

Santa Isabel

São Paulo

São Miguel Arcanjo

Mogi das Cruzes

Ibiúna

COOPMAIO
Cooperativa dos Agricultores 
Familiares 16 de Maio

44 cooperados

Criada em 1992

Iperó - SP

Cultivo convencional e 
agrofl orestal

Frutas e legumes

Sul Brasil
Cooperativa Agrícola Sul Brasil 
São Miguel Arcanjo

36 cooperados

Criada em 1979

São Miguel Arcanjo - SP

Cultivo convencional

Frutas e legumes COOPASMA*

Cooperativa Agrícola de 
São Miguel Arcanjo

50 cooperados

Criada em 2013

São Miguel Arcanjo - SP

Cultivo convencional

Frutas e legumes

* Não concluiu o ciclo de 
formação do Bota na Mesa por 
questões internas

AIPRO
Cooperativa Isabelense de 
Produtores Rurais

20 cooperados

Criada em 2010

Santa Isabel - SP

Cultivo convencional

Frutas e legumes

COOPAVAT
Cooperativa dos Produtores 
Agrícolas do Cinturão Verde 
do Alto Tietê

25 cooperados

Criada em 2010

Mogi das Cruzes - SP

Cultivo convencional

Verduras

COOPROJUR
Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Jundiapeba e Região

27 cooperados

Criada em 2010

Mogi das Cruzes - SP

Cultivo convencional

Verduras

Associação de 
Agricultores da 
Zona Leste
16 associados

Criada em 2009

São Paulo - SP

Cultivo orgânico

Verduras

AAVR
Associação Agrícola de Valinhos 
e Região

180 associados

Criada em 2000

Valinhos - SP

Cultivo convencional

Frutas

COAFI
Cooperativa dos Agricultores 
Familiares de Ibiúna

80 cooperados

Criada em 2011

Ibiúna - SP

Cultivo convencional

Verduras e legumes

COOPERAPAS
Cooperativa Agroecológica dos 
Produtores e de Água Limpa da 
Região Sul de São Paulo

27 cooperados

Criada em 2011

São Paulo - SP

Cultivo orgânico

Verduras, frutas e legumes

as organizações participantes

16
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Percurso formativo

Na concepção de todo o processo de forma-
ção com as organizações foram pensadas 
atividades que ora se propunham a ampliar 
a percepção sobre suas questões internas 
(gestão, governança, planejamento etc.), ora 
se voltavam para ajudá-las a compreender o 
mercado (canais, concorrência e tendências, 
entre outros aspectos). Esse movimento foi 
importante para aprofundar o diagnóstico 
realizado inicialmente com cada uma delas 
e para direcionar o grupo para a defi nição de 
seu objetivo principal: acessar um novo canal 
ou ampliar as vendas e melhorar o relaciona-
mento com um canal já acessado.

O ponto de partida da frente de formação, 
ilustrado abaixo, foi, portanto, a realização 
de um diagnóstico por meio do qual foram 
levantadas com cada organização informa-
ções relativas a:

Histórico da organização: há quanto tem-
po foi criada? Qual o contexto de criação? 
Quais foram as motivações para isso?

Estrutura organizacional e perfi l da dire-
ção: existe uma gestão profi ssionalizada? 
A diretoria é composta por agricultores? 
Com que frequência se reunem? Como são 
tomadas as decisões?

A partir das respostas obtidas, foi possível uma 
aproximação da realidade dos agricultores e 
suas organizações, observando seus principais 
desafi os e possíveis caminhos de desenvolvi-
mento para o ciclo de formação.

Destaca-se nesse processo uma grande diver-
sidade no grupo de dez organizações selecio-
nadas, seja em relação ao nível de engajamen-
to dos membros, à proximidade campo-cidade 
ou ao nível de profi ssionalização da gestão.

Por outro lado, há características comuns, em 
especial relacionadas aos desafi os da comer-
cialização. Em geral, a dependência de inter-
mediários nesse processo afasta os produtores 
do mercado e do consumidor fi nal.

Produção: quais os principais produtos e a 
capacidade produtiva de cada um? Existe 
um planejamento integrado da produção? 
Há uma infra-estrutura de benefi ciamen-
to compartilhada? São levados em conta 
aspectos socioambientais?

Gestão e comercialização: Quais são os 
principais canais acessados? Há excedente 
de produção? Como é feita a prospecção 
de canais? Existe um controle fi nanceiro?
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A primeira experiência em campo também 
confi rma a importância da articulação dos 
produtores em cooperativas e associações. Elas 
aumentam a representatividade e o poder de 
barganha do produtor perante os mercados. 
Nesse sentido, há que se destacar o papel das 
políticas públicas e das compras institu-
cionais, que nos últimos cinco anos foram 
um importante incentivo à formação desses 
grupos.

No entanto, as organizações enfrentam um 
desafi o relevante para poder aproveitar essa 
representatividade e poder de negociação. 
Existe uma difi culdade para criar o senso de 
cooperativismo nos produtores e convencê-los 
de que priorizar a venda como um grupo, às 
vezes a preços menores do que algumas ven-
das individuais pontuais, pode trazer benefí-
cios signifi cativos no médio prazo ao viabilizar 
contratos que garantam preços mais estáveis 
ou vendas mais volumosas. Esse cenário acaba 
gerando outros desafi os, como, por exemplo, 
a realização de um planejamento integrado 
da produção dos cooperados.

Com as informações analisadas na etapa de 
diagnóstico, demos início às ofi cinas em cam-
po, realizadas individualmente em cada orga-
nização, para a qual foram convidados todos 
os membros das organizações participantes.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 2013.

Dentre as políticas existentes para apoiar e fortalecer o grupo de 

pequenos agricultores, destacam-se:

Políticas Públicas Federais 

de Apoio à Agricultura Familiar

Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER)

É uma política pública que 

leva assistência técnica às 

propriedades rurais. O objetivo 

é melhorar a produtividade e 

a tecnologia das propriedades 

a fi m de aumentar a renda e o 

conhecimento dos produtores.

Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF)

Programa de crédito que permite 

acesso a recursos fi nanceiros 

para o desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE)

Destinação para a agricultura 

familiar de ao menos 30% 

dos recursos para compra de 

alimentos para a rede pública 

de ensino.

Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA)

Atendimento de populações 

em situação de insegurança 

alimentar e nutricional a partir 

da compra de produtos de 

agricultores familiares.
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Ofi cina 1: sonho coletivo e visão do mercado

A primeira ofi cina com as organizações teve 
como objetivos:

Falar sobre o sonho de cada um dos membros 
para o grupo.

Captar quais eram suas impressões sobre os 
principais canais de venda.

Entender como a organização estava em re-
lação aos principais critérios de compra de 
cada um desse canais.

O encontro foi, também, uma oportunidade de 
apresentar o projeto com mais detalhes, apro-
fundar o diagnóstico feito anteriormente e 
começar a construir com o grupo uma relação 
de confi ança necessária para que se sentissem à 
vontade para expor desafi os, experiências ante-
riores e até mesmo medos relativos à expansão 
para novos canais.

Dentre os sonhos mencionados pelos partici-
pantes, destacam-se o desejo de seguir traba-
lhando em grupo, a vontade de aproximar os 
mais jovens das atividades e de ter uma menor 
dependência de intermediários (os chamados 
“atravessadores”).

Quem são os chamados 

“atravessadores” e que papel 

realizam na cadeia?

Os atravessadores são agentes intermediários ao longo da cadeia, 

responsáveis por atividades que envolvem o transporte e a negociação 

dos produtos junto aos compradores. De um lado, facilitam a vida 

dos produtores ao realizarem, em muitos casos, todo o esforço de 

comercialização. De outro lado, a experiência em campo nos revela que 

esses agentes muitas vezes dividem os ganhos de uma forma injusta e 

sem transparência. Essa relação, que deveria ser de parceria, acaba se 

tornando uma relação de dependência e desequilíbrio e muitas vezes 

acaba fragilizando a saúde fi nanceira das propriedades agrícolas.

Ofi cina 1 na COOPMAIO, localizada em Iperó-SP Ofi cina 1 na COOPAVAT, localizada em Mogi das Cruzes-SP
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Em relação aos canais, foram avaliados tanto as 
práticas comerciais mais comumente observadas, 
quanto o interesse e capacidade da organização 
de fornecer para eles. Os canais mencionados 
com maior frequência foram os seguintes (em 
ordem alfabética):

• Agroindústria

• CEASA/CEAGESP

• Compras públicas (PAA, PNAE e PPAIS)

• Feiras de rua

• Grandes redes varejistas

• Pequeno comércio local

• Restaurantes

• Venda direta para o consumidor

• Venda para intermediários/“atravessadores”

Para os supermercados, canal responsável por 
levar a maior parte da produção de FLV ao con-
sumidor final, a venda raramente é direta, ou seja, 
muitas vezes os produtos de pequenos produto-
res chegam até as suas gôndolas após passar por 
diversos intermediários em uma cadeia pouco 
rastreada, cujas margens são mal distribuídas.

Essa etapa do trabalho evidenciou que muitas 
vezes as organizações têm visões pré-concebidas e 
distorcidas da realidade em relação aos canais. Isso 
acontece em função de experiências já vividas, e 
mal sucedidas, de comercialização. A partir da rea-
lização da primeira oficina de formação, portanto, 
a equipe do projeto identificou em campo que há 
espaços para aproximar as realidades. Pensando 
nisso, o encontro seguinte teve a agenda voltada 
à aproximação entre os agricultores e a realidade 
dos principais canais mencionados.

De uma maneira geral, as organizações participan-
tes do projeto, quando podem, dão preferência a 
canais que estejam mais próximos do consumidor 
final, uma vez que nesse tipo de venda é possível 
ter uma margem de ganho maior. É um desafio, 
no entanto, estruturar e dar escala a esse mercado, 
que não absorve toda a produção. Outro destaque 
positivo entre eles é a venda para editais de com-
pras públicas (PAA, PNAE e PPAIS), uma vez que o 
preço e o prazo de pagamento são vantajosos em 
relação a outros canais e são pré-estabelecidos por 
contrato, com baixa possibilidade de descumpri-
mento. O agricultor tem, no entanto, uma quota 
limitada de venda para esse canal, que na maior 
parte das vezes fica aquém da produção total.

Quem acaba adquirindo um percentual relevante 
da produção são os intermediários e atraves-
sadores, que vendem os produtos para clientes 
diversos, como, por exemplo, permissionários do 
CEAGESP. Esses atores não tem vínculo formal com 
as organizações produtoras e são pouco transpa-
rentes em relação a suas práticas comerciais.

É importante ressaltar, no entanto, que tais inter-
mediários desempenham importante papel logís-
tico, uma vez que muitas das organizações não 
têm estrutura própria de armazenagem, embala-
gem e entrega. Além disso, eles muitas vezes são 
capazes de escoar grandes volumes sem critérios 
rígidos de compra, reduzindo perdas de agriculto-
res que, se não vendessem para esse canal, nem 
sequer colheriam alguns de seus produtos.
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Oficina 1 na AIPRO, localizada em Santa Isabel-SP

Oficina 1 na COAFI, localizada em Ibiúna-SP
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Cooperados da COOPAVAT, de Mogi das Cruzes-SP, durante 
o Encontro Integrador 1

Encontro Integrador 1

Esse encontro foi concebido com três objetivos:

Disponibilizar informações qualifi cadas sobre 
a atuação de canais de comercialização.

Ampliar o debate sobre os aspectos rele-
vantes no relacionamento comercial entre 
agricultores familiares e diferentes canais 
de comercialização. 

Fomentar o intercâmbio e a troca de expe-
riências entre os envolvidos.

Para atender ao primeiro objetivo, foram convi-
dados a participar do encontro representantes 
de diversos canais: Grupo St. Marche (vare-
jo), Benafrutti (atacado), Irmãos Gallo (atacado 
operando no CEAGESP), Centro de Pesquisa, 
Qualidade e Desenvolvimento (CEAGESP), Ins-
tituto Chão (pequeno comércio de economia 
solidária) e academia (especialistas em compras 
públicas).

As falas dos convidados buscaram sanar dúvidas 
ligadas a padrão de compras para FLV (calibre 

exigido, diversidade de produtos, frequência de 
entrega etc.), bem como práticas de comerciali-
zação mais comuns para cada canal: política de 
relacionamento com fornecedor, prazos e forma 
de pagamento.

As conversas evidenciaram a importância de que 
os produtores conheçam os atributos deman-
dados e valorizados por cada canal e perfi l de 
consumidor por ele atendido. Mais do que isso, 
foi ressaltada a importância de que os produtores 
conheçam os critérios que defi nem os padrões 
para cada produto e saibam avaliar e classifi car 
sua produção adequadamente.

O amplo debate em torno do tema reforçou o 
entendimento de que há mercado, diversos ni-
chos e espaços, para os diferentes padrões de 
produtos e perfi s de produção.

Para que a cadeia como um todo possa avançar 
em relação à integração da sustentabilidade e 
articulação entre os elos, é preciso investir na 
aproximação das pontas – e também das coo-
perativas e associações entre si – estabelecendo 
um diálogo franco e qualifi cado.
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Dona Sebastiana, representante da Associação dos 
Agricultores da Zona Leste de São Paulo, se pronuncia 
durante o Encontro Integrador 1
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Ofi cina 2: a matriz de priorização dos canais desejados

No Encontro Integrador, as organizações pude-
ram ter contato com a realidade de cada um dos 
canais de venda, ganhando mais embasamento 
para suas escolhas. Passado o encontro, portanto, 
a agenda da segunda ofi cina foi construída para:

Auxiliar as organizações a priorizar seus de-
sejos e planos.

Escolher um canal de comercialização como 
foco das ações a serem trabalhadas no âm-
bito do projeto.

Por trás de cada critério avaliado ou aspecto 
exigido pelos canais de comercialização exis-
tem atividades que devem ser endereçadas 
pelas organizações e recursos que precisam 
estar disponíveis: prazos de pagamento após 
a entrega; necessidade de logística própria ou 
contratação de terceiros; demanda por ali-
mentos minimamente processados; padrões 
e calibres do produto; garantia de volume 
mínimo e entrega de forma constante. O não 
atendimento das exigências estabelecidas pe-
los compradores ou a desconexão entre essas 
exigências e o modelo de negócio das orga-
nizações diminui as chances de um relacio-
namento comercial harmônico.

Ao lançar luz às atividades e recursos que pre-
cisam existir para apoiar a relação comercial, a 
matriz permitiu ao grupo visualizar o esforço 
necessário e a sua vontade de realização para 
escolher para qual canal gostaria de vender.

A vivência dessa etapa e o processo condu-
zido de forma coletiva contribuíram, portan-
to, para mobilização dos produtores e para a 
percepção de que o acesso ao novo mercado 
pressupõe, também, planejamento conjunto 
e cooperação.

O exercício de priorização partiu de uma matriz 
montada por cada organização para avaliar suas 
condições e o esforço necessário – considerando 
estrutura, preparação e desejo dos produtores – 
para atender às exigências de fornecimento para 
três diferentes canais aos quais eles tinham in-
teresse em vender. Para cada critério do canal, a 
organização avaliou seu potencial de atendimento 
como em um semáforo: vermelho (muito difícil), 
amarelo (possível, mas requer esforço) e verde (já é 
capaz de atender). Abaixo, um exemplo de matriz 
preenchida por uma das cooperativas participantes:

Matriz de priorização elaborada para a realização da Ofi cina 2
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Entendendo que o resultado fi nal da matriz, 

construída no segundo ciclo de ofi cinas, 

demandava ainda um olhar aprofundado 

para o negócio, a equipe do projeto 

apresentou a cada uma das cooperativas 

o Canvas Modelo de Negócio. O objetivo 

era que ele servisse como ponte para a 

construção de um plano de ação para o 

acesso ao canal escolhido.

O Canvas permite organizar uma percepção 

integrada sobre o negócio. Serve também de 

apoio para que as organizações registrem 

aspectos internos de gestão e esforços de 

relacionamento com o mercado. Chama 

atenção a possibilidade de tangibilizar o 

esforço a ser empreendido, concatenando 

atividades “da porteira para fora” e “da 

porteira para dentro”.

No segundo momento de interação entre to-
das as cooperativas e associações do projeto, 
o grupo teve a oportunidade de aprofundar o 
entendimento e uso do Canvas, apresentando o 
que haviam construído às outras organizações e 
aprimorando essa primeira versão já incorporan-
do o retorno dos colegas. Muitas organizações 

Encontro Integrador 2

tinham em seus planos a realização de atividades 
que já haviam sido feitas por outras que estavam 
ali presentes e puderam dar seus depoimentos e 
conselhos. Por isto esse momento de troca é tão 
importante: o resultado fi nal desse encontro fo-
ram planejamentos mais sólidos, ajustados para 
realidades já vivenciadas por outras organizações 

e, portanto, representando negócios com mais 
chance de sucesso.
Com esse material mais amadurecido, após uma 
série de refl exões, os grupos já estavam prontos 
para dar o passo conclusivo da etapa de forma-
ção do primeiro ciclo do projeto: construir seus 
planos de ação.

Os principais aprendizados desse processo 

foram:

• Verifi car quais diferenciais são valorizados 

pelo canal de comercialização escolhido;

• Conhecer e entender as necessidades do 

mercado;

• Promover a cultura de planejar a produção 

de maneira integrada entre os cooperados 

envolvidos.

Construção do Canvas: preparo para o encontro



A construção dos planos de ação com as or-
ganizações foi uma das etapas mais vibrantes 
do primeiro ciclo do projeto, pois os grupos 
já estavam engajados na proposta e podiam, 
finalmente, começar a visualizar encaminha-
mentos concretos para tudo que vinha sendo 
concebido.
A metodologia partiu do que havia sido cons-
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truído no Canvas, cujas atividades-chave foram 
transformadas em ações e distribuídas em um 
cronograma de realização para os doze meses 
seguintes, período de execução do plano e que a 
equipe do projeto se propõe a acompanhar. Este 
cronograma (abaixo), por sua vez, foi dividido em 
três momentos, tendo marcos estabelecidos ao 
fi nal de cada um deles.

Ainda nessa ofi cina, foram detalhadas com cada 
uma das organizações aquelas atividades da pri-
meira etapa, a de preparação, que compreende os 
primeiros três meses do plano de ação. Defi nimos 
juntos o escopo dessas atividades e estabelecemos 
responsáveis pela sua realização (tanto do grupo 
quanto da equipe do Bota na Mesa), recursos e 
parcerias necessários e prazo para conclusão.

preparação negociaçãoorganização interna

marco 1 marco 3marco 2

Ações voltadas à organização de materiais 
de comunicação e realização de pesquisa 

de mercado para melhor conhecer 
o canal escolhido.

Ações voltadas à realização da venda 
(como contratação, logística 
e distribuição dos pedidos).

Ações necessárias ligadas à gestão da 
organização e decorrentes da realização 

do piloto, podendo ser desenvolvimento de 
planilha de custos, criação de um processo 

de classifi cação de produtos etc.

Realização de um piloto de vendas: 
contato inicial com um representante 
do canal escolhido sem expectativa 

de concretizar venda.

Auto-avaliação: percepção 
pelo grupo acerca de aprendizados 

e ajustes necessários.

Prospecção comercial: contato com 
representante do canal escolhido 

(que pode ser o mesmo do piloto) com 
expectativa de concretizar venda.

Ofi cina 3: construindo os planos de ação
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Encerramento do Ciclo 1 e próximos passos

Com muita dedicação dos grupos no último 
ano e grande expectativa de trabalho pela 
frente, encerra-se o primeiro ciclo de forma-
ção do projeto.

Os aprendizados e desafi os são diversos, urgen-
tes e relevantes, mas os grupos já encontram 
um caminho mais concreto, por meio do plano 
de ação, para o seu desenvolvimento e a am-
pliação da comercialização de seus produtos.

O ciclo 2, que se inicia na sequência, terá 
como foco principal o acompanhamento da 
realização dos planos de ação, com forte arti-
culação com atores da cadeia para realização 
dos pilotos de venda e negociação. Esse ciclo 
também irá exercitar, junto às organizações 
de produtores, o olhar interno para melhor 
estruturá-las e aumentar suas vendas. En-
tendemos ser essa uma contribuição para que 
os produtos cheguem à mesa do consumidor 
com qualidade e frescor e possam elevar a 
renda do agricultor.
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3.2 O varejo

O setor varejista é um importante elo na comer-
cialização de frutas, legumes e verduras no Brasil, 
tomando cada vez mais o espaço das tradicionais 
feiras livres e quitandas, que foram os principais 
canais de venda desse tipo de produto até os 
anos 90. Inicialmente, os supermercados passa-
ram a inserir uma seção de hortifruti entre suas 
gôndolas com a intenção de atrair os clientes 
para outros produtos e, hoje, pela praticidade 
que representam em relação aos outros canais 
nas dinâmicas das grandes cidades, essa seção já 
é responsável por cerca de 10% do faturamento 
das lojas  e em alguns casos essa proporção pode 
chegar a até 30%.7

Nos últimos anos, no entanto, com a concen-
tração dos supermercados em redes cada vez 
maiores, a aquisição de frutas, legumes e ver-
duras pelo varejo passou a representar um novo 
desafio para esse setor, em especial pelo seu ca-
ráter perecível: quanto maior a escala do negócio 
do comprador, mais complexo se torna o aces-
so, armazenagem e transporte desses produtos. 
Além disso, para garantir o frescor dos alimentos, 
aspecto valorizado pelos consumidores, pode ser 
um diferencial a compra direta do produtor, evi-
tando o desgaste que a mercadoria pode sofrer 
quando há muitos intermediários nesse processo.
Levando-se em consideração que a agricultura 
familiar é responsável pela produção de cerca 
de 70% dos alimentos consumidos no Brasil  

e que esses estabelecimentos se caracterizam 
pelo pequeno porte e baixa profissionalização 
em sua gestão, seu relacionamento com redes 
varejistas cada vez maiores e mais exigentes em 
suas práticas com fornecedores representa um 
desafio para ambas as partes e uma barreira para 
a inclusão do pequeno produtor nessa cadeia. O 
resultado é, de um lado, agricultores familiares 
com dificuldade de escoar sua produção e, do 
outro, redes varejistas com dificuldade de en-
contrar produtos frescos para suas prateleiras.

Recentemente, ainda, um novo fator de concor-
rência para os supermercados começou a chamar 
a atenção: são cidadãos mais atentos à origem 

daquilo que consomem, políticas públicas vol-
tadas à aquisição de alimentos do produtor para 
a merenda escolar e outros programas, grupos 
de consumo se organizando para compra direta, 
aplicativos que promovem esse relacionamen-
to e outros modelos de negócio que propõem 
soluções para o produtor e o consumidor final 
de FLV. Ainda que em pequena escala, esse mo-
vimento indica que há um caminho a se per-
correr pelos supermercados no relacionamento 
com seus fornecedores, em especial aqueles da 
agricultura familiar, com o objetivo de garantir 
seu abastecimento, e que tem como benefício 
compartilhado a criação de cadeias de valor mais 
justas e sustentáveis.
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7 BELIK, W. Supermercados e produtores: limites, possibilidades e desafios. Disponível em <http://www.sober.org.br/palestra/12/07O078.pdf>. Acesso em 10/02/2017.



A partir da leitura dessa realidade, o Bota na 
Mesa incluiu em sua concepção a realização de 
uma frente de trabalho voltada especifi camente 
para o setor varejista, acreditando que qualquer 
mudança sistêmica dessa cadeia deveria passar 
por esse importante ator.

Assim, uniu-se como parceiro do projeto o Grupo 
St. Marche, rede com dezoito lojas de supermer-
cado na cidade de São Paulo, que se dispôs a 
contribuir compartilhando seus desafi os na re-
lação com agricultores familiares e suas práticas 
e experiências, buscando aprimorá-las.

A decisão por trabalhar com uma empresa de 
médio porte veio da percepção de que as gran-

des redes varejistas já tinham processos estabe-
lecidos, com menor fl exibilidade para mudanças 
no curto prazo. Portanto, apesar da escala mais 
restrita, a parceria com um varejo de médio 
porte, por seu dinamismo, abriu possibilidades 
para maiores chances de realizações positivas 
que, tornando-se referência, poderiam, num 
segundo momento, infl uenciar melhores prá-
ticas setoriais e ampliar o impacto desejado 
na cadeia.

A dinâmica de trabalho com o Grupo partiu de 
conversas entre a sua equipe de compras e a 
equipe do Bota na Mesa, que introduziram a 
primeira etapa do processo: a realização de um 
diagnóstico do Grupo.

Nesse diagnóstico, foram avaliados os seguintes 
aspectos:

Visão geral do processo de compras: da bus-
ca por fornecedores à realização da primeira 
compra, quais são todas as etapas? Quais são 
as áreas envolvidas? É necessário realizar ca-
dastro e homologação?

Processo de compras de FLV: quais as espe-
cifi cidades desse tipo de produto? Qual sua 
representatividade em relação ao total das 
compras realizadas pela empresa? Quais são 
os principais canais de fornecimento?

Relação com fornecedores: como são negocia-
dos os preços? Há aplicação de um desconto? 
Como são os prazos de pagamento? Existe 
uma política de relacionamento específi ca 
para pequenos fornecedores? É realizada au-
ditoria nos fornecedores?

Aspectos socioambientais: são levados em 
conta na escolha dos fornecedores critérios 
como práticas trabalhistas, gestão de resíduos, 
direitos humanos, emissão de gases do efeito 
estufa, entre outros? Existe rastreabilidade da 
cadeia? No caso de FLV, são valorizados o for-
necimento local e/ou de produtos sazonais e/
ou orgânicos?
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As perguntas acima formam um questionário 
que foi aplicado não somente no Grupo St. Mar-
che mas também em outras duas grandes redes 
varejistas no Brasil e ajudaram a traçar um pa-
norama do relacionamento com fornecedores 
pelo varejo, com olhar específico para FLV.

As informações obtidas ajudaram a compor a 
agenda de duas oficinas de um dia inteiro cada, 
que foram realizadas com a equipe de compras 
do Grupo e de outras áreas envolvidas no pro-
cesso, como marketing e logística.

Na primeira das oficinas, a equipe do Bota na 
Mesa expôs conteúdos e tendências ligados a 
sustentabilidade e gestão de fornecedores, apre-
sentando boas práticas do varejo no Brasil e no 
mundo. Foi destaque no conteúdo apresentado, 
também, as percepções levantadas com as coo-
perativas e associações participantes do Bota na 
Mesa em relação ao varejo, ou seja, o ponto de 
vista dos produtores sobre como era se relacionar 
com o varejo. Na sequência, os representantes 
do St. Marche foram convidados a refletir, le-
vando em consideração o cenário apresentado 
e sua própria realidade, sobre caminhos para 
integração de pequenos fornecedores na cadeia 
e as possibilidades de inserção de aspectos de 
sustentabilidade na sua gestão de fornecedores.

Foram levantadas diversas oportunidades de atu-
ação, que, na segunda oficina, foram detalhadas e 

tiveram marcos de sucesso estabelecidos, no caso 
de implementação. Em seguida, essas oportunida-
des foram divididas de acordo com a sua prioridade 
e seu potencial de gerar impacto na cadeia.

Como próximo passo, ficou estabelecido que os 
participantes das oficinas levariam as oportuni-
dades levantadas para o conselho onde as deci-
sões são tomadas para, na sequência, passarem 
à fase de implementação.

O principal aprendizado dessa frente de atu-
ação do projeto foi a percepção de que, ape-
sar de haver desafios na inclusão de pequenos 
fornecedores em cadeias de grandes empresas, 
existem também diversas oportunidades – elas 
passam pela promoção de diálogo, a adequação 
das práticas à realidade dos pequenos produtores 
e a conscientização do consumidor etc. – que 
podem aproximar e trazer benefícios para ambos 
os lados.
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Pouco mais de um mês após o início do trabalho de forma-
ção entre o GVces e as cooperativas e associações partici-
pantes do projeto, em fevereiro de 2016, o Bota na Mesa 
convidou cerca de 40 especialistas para uma oficina. No 
grupo estavam representantes de organizações da sociedade 
civil e do governo, ativistas no tema da agricultura familiar, 
atacadistas e varejistas, empreendedores da economia soli-
dária de alimentos, entre outros. A missão do dia era apre-
sentar a proposta de trabalho do Bota na Mesa e colher as 
contribuições de uma rede que há muito tempo vinha sendo 
construída. Também foi o momento de levantar diretrizes 
e possibilidades para a inclusão da agricultura familiar na 
cadeia de alimentos de grandes centros urbanos – diretrizes 
essas que iriam guiar o ciclo que se iniciava.

Não demorou muito para os nós se revelarem. As falas 
e conversas naquela tarde foram um marco importante 
para a equipe do GVces. Elas ilustraram a complexidade 
dos desafios e a necessidade de um espaço de articulação, 
de debate qualificado e de transparência.

Ficou evidente que havia posicionamentos divergentes no 
entendimento do papel da agricultura familiar no abas-
tecimento de grandes centros. O caminho seria o da pa-
dronização, da monocultura e de cadeias mais longas de 
produção e distribuição? Ou seria aquele voltado à agro-
ecologia, à pequena escala, buscando a venda direta ao 
consumidor final? Enquanto a primeira opção pode gerar 
controvérsias em relação a critérios de sustentabilidade, 
nos perguntamos se a segunda, talvez mais desejável do 
ponto de vista socioambiental, daria conta de abastecer 
uma grande metrópole.

Os trajetos tendem para a coexistência entre esses modelos, 
com diversas formas de atuação intermediárias. Mas, sem 
dúvida, para se construir um caminho em que é valorizado o 
papel do pequeno agricultor, a aproximação das realidades, 
o “vestir os calçados do outro” e a promoção do diálogo, 
tendo em vista as especificidades de cada território, são 
práticas não apenas necessárias, mas urgentes.

“Como é possível a convivência entre as exigências do mer-
cado e a qualidade de vida do produtor? ” – uma das pa-
lestrantes indaga ao grupo a uma certa altura da oficina.

De fato, definir “qualidade de vida do produtor” é uma 
tarefa essencialmente particular. Como já mencionamos, 
essa definição também esbarra na diversidade de visões 
existentes. Seria a integração do produtor a grandes cadeias 
produtivas, com tecnologias que viabilizem a produção em 
larga escala? Ou seria a produção voltada ao consumo local, 
com o resgate de técnicas tradicionais de cultivo?
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Cabe ressaltar que a agricultura familiar muitas vezes está in-
serida em um contexto de alta vulnerabilidade social, baixos 
níveis de escolaridade e de capacitação técnica. Além disso, 
os grupos por eles formados enfrentam desafios ligados ao 
baixo engajamento entre os membros e à atraente opção 
entre os mais jovens de seguir outros caminhos profissionais. 
Esses fatores tornam ainda mais árdua a tarefa de valorização 
da agricultura familiar, enquanto fonte de geração de renda, 
de conservação do meio ambiente e de sua importância na 
garantia da segurança e soberania alimentar.

Resta saber quais são os indicadores de mercado que me-
dirão o valor e o impacto desses atributos. São questões 
externas à agricultura, mas que impactam diretamen-
te a forma como os produtos dela derivados se inserem  
no mercado.

Uma maior harmonia entre essa realidade e a lógica de 
mercado e de consumo, ainda muito baseada na relação 
preço-volume-qualidade, certamente é parte do caminho. 
O avanço de tecnologias, projetos de capacitação, políticas 
públicas para o desenvolvimento rural e a conscientização 
do consumidor são pontes importantes que transformam 
a agricultura de pequena escala.

No trabalho em campo e no contato direto com os produ-
tores, percebemos diversas nuances desse contexto. Pelas 
estradas percorridas em dias de oficina, os trajetos da volta 
nunca foram os mesmos dos da ida. Partíamos de São Paulo 
com materiais, objetivos e planos para uma construção co-
letiva de caminhos para a comercialização. Retornávamos 
revigorados e provocados a refletir e agir.

Em uma das ocasiões, Dona Sebastiana, agricultora expe-
riente da Zona Leste de São Paulo, mostrou, com orgulho, 
sua horta ao grupo. Ela e seu marido se dedicam há anos 
à agricultura orgânica em uma horta comunitária em uma 
área de comodato de uma distribuidora de energia elétrica. 
Produz couve, alface, manjericão, rúcula, erva-cidreira…

Sabemos que o empenho ali colocado nem sempre tem 
seu valor reconhecido ao longo dos tortuosos caminhos 
da distribuição e comercialização até chegar à mesa do 
consumidor. Aprendemos, também, que o que desejam 
Dona Sebastiana e tantos outros agricultores nem sempre 
encontra correspondência fácil e imediata no mercado.  
É por meio de diálogo, conscientização e mobilização  
que essa realidade pode ser compreendida e, pouco a pou-
co, transformada.

Encerramos este primeiro ciclo de trabalho com nove planos 
de ação construídos coletivamente para que cada uma das 
organizações participantes possa acessar um novo mercado 
de seu interesse. No próximo ano, esses planos serão colo-
cados em prática com apoio e acompanhamento da equipe 
do Bota na Mesa, buscando abrir mercados mais justos e 
ampliar a renda dos agricultores.

Essas são conquistas que devem se dar em contexto local, 
mas, ao se realizarem, abrem caminhos para transformações 
efetivas na cadeia de alimentos e nos territórios urbanos 
e rurais, permitindo, quem sabe, que “Donas Sebastianas” 
sigam realizando seu trabalho como desejam e sejam va-
lorizadas por fazer chegar, diariamente, comida saudável 
à mesa do consumidor.
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