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RESUMO 

 

O presente estudo de caso, busca demonstrar a importância dos mercados institucionais para o 

desenvolvimento da agricultura familiar e apresentar, comparativamente, o volume 

comercializado pela Cooperativa Sul Ecológica junto a estes mercados institucionais. A 

complexidade para atender este mercado exigiu que a cooperativa formasse uma equipe com 

estruturas direcionadas para atender este segmento. O estudo procura identificar qual o nível 

de dependência da Sul Ecológica nos Mercados Institucionais e se esta cooperativa possui 

capacidade ou estratégias de buscar outras formas de comercialização. O mesmo foi realizado 

com abordagens qualitativas e quantitativas, pesquisas bibliográficas de diversos autores e a 

realização de entrevistas com representantes de entidades e diretores da cooperativa. Os 

resultados obtidos demonstram que mesmo com as diversas ações desenvolvidas pela 

cooperativa, o volume comercializado para os mercados institucionais é superior a 70% 

chegando inclusive a 80% em determinados meses do ano. Outro fato identificado é que, 

mesmo com os cortes em algumas modalidades, como é o caso do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) entrega simultânea, formação de estoques, outros programas, no caso o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), serviram para a manutenção do volume 

comercializado, inclusive com possibilidade de superar os montantes de anos anteriores. Vale 

ressaltar que a cooperativa desenvolve ações em busca de mercados convencionais, na 

inserção e articulação em redes de comercialização, obtendo assim um crescimento gradativo 

no volume comercializado. Com base nas entrevistas foi possível identificar a preocupação 

com a continuação dos programas, onde argumenta-se que, caso as cooperativas venham a 

buscar outras formas de comercialização e de inserção nos mercados convencionais, estas 

organizações dificilmente retornarão ao fornecimento para os mercados institucionais devido 

à enorme burocracia e às complexas prestações de conta. 

 

 

Palavras chave: cooperativismo, agricultura ecológica, mercados institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study searchs to demonstrate the importance of the institutional markets for the 

development of familiar agriculture and to present comparatively the volume commercialized 

by the South Ecological cooperative next to these institutional markets, the complexity to 

attend this market demanded that the cooperative formed a team with structures directed to 

this segment, the study seeks to identify the level of dependence of the Ecological South on 

Institutional Markets and whether this cooperative has the capacity or strategies to seek other 

forms of commercialization. The study was carried out with qualitative and quantitative 

approaches, with bibliographical research of several authors and interviews with 

representatives of cooperative entities and directors. The results show that even with the 

various actions developed by the cooperative, the volume traded to institutional markets is 

higher than 70%, reaching 80% in certain months of the year. Another fact identified is that, 

even with cuts in some modalities such as the Food Acquisition Program (PAA), 

simultaneous delivery, inventory formation; other programs, in the case of the National 

School Feeding Program (PNAE), served to maintain the volume traded, even with the 

possibility of exceeding the previous years, it is worth mentioning that the cooperative 

develops actions in search of conventional markets, in the insertion and articulation in 

commercialization networks, thus obtaining a gradual increase in the volume sold. Based on 

the interviews, it was possible to identify the concern with the continuation of the programs, 

they argue that, if cooperatives seek other forms of marketing and insertion in conventional 

markets, these organizations will difficultly return to supply the institutional markets due to 

the enormous bureaucracy and the complex providing  account. 

 

 

 

 

Key Words: cooperativism, ecological agriculture, institutional markets. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa busca identificar a importância dos mercados institucionais para as 

cooperativas e os benefícios destes programas para a agricultura familiar da região sul, na 

qual a cooperativa está inserida, mais especificamente em sua área de atuação. Em face das 

incertezas que cercam a continuidade destes programas, também analisamos as possibilidades 

que estas cooperativas possuem em buscar outros mercados para seus produtos.  

Algumas políticas públicas desenvolvidas a partir dos anos 2000, principalmente o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), foram implementadas com um viés voltado à Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). De acordo com Grisa e Schneider (2015), neste período ocorreram importantes 

alterações nas relações do Estado com a sociedade civil, no direcionamento de políticas 

públicas e na relação com os movimentos sociais, principalmente nas organizações vinculadas 

ao campo agroecológico. 

A agricultura familiar, principalmente a agricultura desenvolvida de forma 

agroecológica, está diretamente ligada à valorização das questões culturais, e o convívio 

equilibrado com o meio ambiente, promove a diversificação produtiva, cumprindo um 

importante papel nas políticas de segurança alimentar e de desenvolvimento local sustentável. 

De acordo com os dados publicados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), a agricultura familiar é responsável por 74% dos postos 

de trabalho no meio rural, e produz mais de 50% dos produtos da cesta básica, em alguns 

casos esta proporção é ainda mais significativa sendo 88% da mandioca, 70% do feijão, 60% 

do leite, 59% da carne suína, e 50% da carne de aves. Devido a esta enorme importância na 

cadeia produtiva e para a segurança alimentar, desde meados dos anos 1990 o governo federal 

constituiu um conjunto de políticas públicas para atender este segmento (BRASIL, 2013). 

Dentre estas políticas, a criação do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos com 

base na lei, Nº 10.696, de 2 de julho de 2003, com ações de distribuição de produtos para 

pessoas em situação de insegurança alimentar e com o objetivo de formar estoques 

estratégicos, oportunizou o fortalecimento de inúmeras organizações da agricultura familiar. 

A partir de mudanças nas leis de licitações, o PAA oportunizou ao agricultor e suas 

organizações o fornecimento de produtos para instituições e organizações sociais e para a 
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alimentação escolar.1 O mesmo aconteceu a partir das alterações nas normas do PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a lei 11.947 determinando que 30% dos 

recursos federais destinados para a alimentação escolar sejam adquiridos da agricultura 

familiar.  

Estes programas estão alicerçados em princípios que dialogam diretamente com a 

agricultura familiar, quais sejam: descentralização, sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia, participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política 

nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais (GRISA e SCHNEIDER, 

2015). Ademais, segundo os autores ora citados, o PAA estimula a produção ecológica e 

orgânica com um sobrepreço de até 30% aos produtos. Este diferencial busca promover uma 

matriz tecnológica baseada em uma produção de alimentos limpos, saudáveis e sem 

agrotóxicos, que valorizem os diversos modos de produção do campo, fortalecendo a cultura 

alimentar de cada região. 

Ainda com base em publicação da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), o PAA possibilitou para as mulheres rurais uma forma de 

obtenção de recursos financeiros, através da comercialização de sua produção, melhorando a 

sua autoestima e reduzindo a dependência aos recursos oriundos de cultivos comerciais 

geralmente administrados pelos homens. O estudo aponta que o fato do marido ainda ser 

considerado o chefe de família dificulta o acesso das mulheres ao dinheiro e às decisões de 

seu uso (BRASIL, 2013).   

A construção destes programas esteve inserida em um debate de relevância nacional 

que privilegia o direito humano à alimentação, o qual foi recentemente incluído à 

Constituição brasileira. A partir daí, foi proposto um conjunto de políticas públicas para 

alterar este cenário, que melhorassem a renda e ampliassem a oferta de alimentos básicos, de 

forma articulada com a agricultura familiar. Com base nestas ideias, as organizações da 

sociedade civil passaram a ser parceiras na execução dos programas, e este se tornou um dos 

principais campos de atuação destas organizações. Com efeito, é possível afirmar que o PAA 

e o Fome Zero foram um dos principais programas de fortalecimento do cooperativismo e das 

                                            
 
1 Em 2012, a linha “PAA Institucional” ampliou as possibilidades de compras institucionais, autorizando os 

estados, municípios e órgãos federais a adquirirem alimentos da agricultura familiar por meio de chamadas 

públicas, com dispensa de licitações, atendendo às demandas de hospitais, quarteis, presídios, restaurantes 

universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas. 
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organizações da agricultura familiar, possibilitando sua estruturação e o acúmulo de 

experiências para atuarem em diversos mercados.  

Ao longo do tempo, com o aumento da demanda, algumas cooperativas concentraram 

a produção neste mercado, devido à garantia de compra e preço, além da possibilidade de 

planejamento da produção para entregas futuras. Este fator envolve um elevado grau de 

concentração, podendo assim elevar o risco da cooperativa, principalmente se reduzir a busca 

por mercados convencionais. Assim, o presente trabalho se concentra na seguinte pergunta de 

pesquisa: considerando a redução de recursos para estes programas por parte do Governo 

Federal e as incertezas que cercam sua continuidade, quais os desafios para a manutenção 

destas cooperativas? 

Com base nesta questão, o presente estudo procura identificar qual o nível de 

dependência da Cooperativa Sul Ecológica com relação aos Mercados Institucionais e se esta 

cooperativa possui capacidade ou estratégias para buscar outras formas de comercialização. A 

cooperativa está inserida na região sul, principalmente nos municípios de Pelotas, São 

Lourenço do Sul, Canguçu, Morro Redondo e Arroio do Padre, com elevado grau de 

diversificação, preservando características de seus colonizadores, sendo, a sua presença, de 

fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura agroecológica nestes 

municípios.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar como a Cooperativa Sul Ecológica tem reagido às alterações e incertezas 

que cercam a continuidade dos programas de compras institucionais de alimentos da 

agricultura familiar.  

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar os montantes comercializados para os mercados institucionais, com 

vistas a identificar se houve redução nos orçamentos para os programas. 

 Analisar os volumes de produtos comercializados pela Sul Ecológica.  

 Verificar a quantidade de produtos e montantes comercializados para os 

mercados convencionais e redes de comercialização solidária. 

 Identificar outras redes de comercialização que podem ser mobilizadas para 

responder a possível crise dos mercados institucionais. 
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3 JUSTIFICATIVA 

  

Este trabalho busca identificar efeitos da concentração de mercados por parte das 

cooperativas, em programas de compras institucionais. Ao mesmo tempo, a partir disso, 

analisa a capacidade destas organizações em buscar alternativas de mercados por meio de 

redes de comercialização solidárias, além das diversas outras formas de comercialização. Os 

mercados institucionais proporcionaram para as cooperativas da agricultura familiar uma 

possibilidade de escoamento dos produtos e asseguraram o direito de comercializarem sua 

produção para milhares de consumidores.  

Com base nos cortes previstos para o orçamento da União no próximo ano, existe um 

receio de que vários programas ligados à agricultura familiar, venham a ser interrompidos. 

Entre estes está o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com cortes previstos em até 

99,8% (PLOA, 2018). Com base nisto, este estudo busca identificar as consequências que 

uma interrupção nos programas de compras institucionais, podem causar para o conjunto de 

organizações, e aos agricultores que organizaram sua produção para o fornecimento para este 

mercado.  

De acordo com a reportagem produzida em agosto de 2017 pelo jornalista Vitor 

Gomes, do Canal Rural, a expectativa de corte para o PAA ainda para o ano de 2017 seria de 

30% e a expectativa para o ano de 2018 é de que somente oito mil famílias sejam atendidas 

pelo programa, que atendeu, apenas no ano de 2016, mais de 30 mil famílias de agricultores 

familiares. Sendo assim, podemos concluir que os cortes no orçamento começam a se 

materializar, causando transtornos e prejuízos para as organizações. 

 Segundo Niederle (2017), a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

(MDA), e a redução no orçamento para os programas da agricultura familiar, colocam em 

risco a continuidade de um conjunto de políticas públicas, principalmente o PAA, programa 

este que chegou a executar um montante aproximado de R$1bilhão, sendo que a execução 

significa muito mais do que o fato de orçar, a expectativa de redução na execução do 

programa em julho, já apresentava uma redução de 67% muito além dos 30% projetados em 

janeiro de 2017. 

Sobre os cortes, segue abaixo: Fonte: Niederle et al. (2017).  

 

 

 



20 

 

Figura 1. Recursos alocados para políticas de apoio à agricultura familiar e reforma agrária 

entre 2015 e 2018. 

 

 

 

Fonte: Niederle et al. (2017). 

 

O objetivo principal do PAA, é o incentivo à produção de alimentos pelos agricultores 

mais pobres, contribuindo para a sua segurança alimentar, gerando renda para estas famílias 

com a venda do excedente, além de incentivar a comercialização local destes produtos, 

incentivando hábitos alimentares mais saudáveis. Além do mais, estes programas cumprem 

um papel fundamental para evitar o êxodo rural das famílias, promovendo o desenvolvimento 

local sustentável.  
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4 METODOLOGIA 

  

A pesquisa se baseia em um estudo de caso, mesclando técnicas de pesquisa 

qualitativas e quantitativas. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), este método busca um 

aprofundamento da compreensão do grupo social, relacionando aspectos da realidade para 

compreender e explicar suas formas de atuação e organização, conhecendo o que há de mais 

essencial e característico. O estudo de caso, segundo Gil (2002), é o mais completo de todos 

os delineamentos, pois possibilita a utilização de dados disponibilizados por pessoas e, ao 

mesmo tempo, permite a utilização de fontes bibliográficas. Estes dados podem ser obtidos 

por análises de documentos, entrevistas e depoimentos pessoais.  

A proposta ainda está fundamentada em pesquisas bibliográficas de diversos autores 

que tratam da importância da agricultura familiar e das políticas públicas para o 

desenvolvimento regional, bem como das atividades agropecuárias. Ademais, além de 

pesquisas em jornais, revistas, dados coletados diretamente na Cooperativa Sul Ecológica, e 

trabalhos acadêmicos realizados acerca do assunto que envolve a cooperativa Sul Ecológica 

(pesquisa documental), o estudo consiste na realização de 4 (quatro) entrevistas com diretores 

da cooperativa, além de lideranças sindicais e entidades vinculadas a esta cooperativa. 

A coleta de dados também se deu com base na entrevista por meio de questionários 

semi-estruturados, mesclando perguntas abertas, para que o entrevistado pudesse responder da 

forma que desejasse, e algumas perguntas fechadas sobre balanços contábeis da cooperativa. 

Os questionários foram aplicados entre os dias 11 a 30 de outubro de 2017.  
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5 CONTEXTUALIZAÇÕES DO UNIVERSO EMPÍRICO DE PESQUISA 

 

A pesquisa está concentrada nos municípios de São Lourenço do Sul e Pelotas, por 

serem os municípios com maior atuação da Cooperativa Sul Ecológica. Além disto, estes 

municípios concentram inúmeras outras cooperativas, com destaque para a Cooperativa Mista 

dos Pequenos Agricultores da Região Sul (COOPAR), Cooperativa dos Produtores Agrícolas 

de Monte Bonito- (COOPAMB), Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul- 

(CAFSUL), Cooperativa Sul Rio Grandense de Lacticínios-(COSULATI), Cooperativa 

Agropecuária de Arroio do Padre (COOPAP), Cooperativa União dos Agricultores Familiares 

de Canguçu (COOPERATIVA UNIÃO), Cooperativa dos Pescadores Profissionais e 

Artesanais Pérola da Lagoa (COOPESCA). Estas cooperativas estão diretamente ligadas à 

Operacionalização dos programas de compras institucionais, além destas existem várias outras 

em diversos ramos de atuação, inclusive algumas em fase de constituição que não foram 

mencionadas. 

 

5.1 Caracterização histórica do Município de São Lourenço do Sul 

 

De acordo com Lima (2006), a origem de São Lourenço do Sul remota do século 

XVIII, quando a Coroa Portuguesa distribuiu sesmarias aos militares luso-açorianos, com a 

doação por El-Rei de Portugal, em carta régia ao açoriano Capitão-de-Dragões José Cardoso 

Gusmão. A sesmaria era concedida aos súditos como pagamento por serviços prestados à 

Coroa. Em muitos casos bastava apenas uma petição ao Governador ou vice-rei descrevendo 

superficialmente a terra pretendida. 

 Em São Lourenço as áreas pretendidas estavam localizadas próximas à Lagoa dos 

Patos, indo até a encosta da Serra dos Tapes, estendendo-se do rio Camaquã até o Arroio 

Grande, definindo assim, a formação das primeiras estâncias, dando características ao 

município de São Lourenço. Mais tarde os limites territoriais vieram a desencadear diversas 

disputas judiciais. Entre 1807 e 1811 ocorreu a venda de parte de suas terras, e ali se 

estabeleceram grandes latifúndios de exploração pecuária, sendo nas regiões de planície uma 

ocupação por sesmeiros de origem colonial portuguesa/açoriana. Os primeiros habitantes 

portugueses deram nome ao povoado e se desenvolveram em torno da Capela Nossa Senhora 

do Boqueirão. As condições de vida nestes locais eram precárias, devido ao isolamento, às 

intempéries climáticas, pragas e enfermidades (LIMA, 2006). 

 Lima (2006) destaca que, em 1850, o coronel José Antônio de Oliveira Guimarães, 

que era proprietário da Fazenda São Lourenço, doou parte da fazenda para torná-la sede 
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distrital, o que veio a ocorrer pelo decreto de nº 881, de 15 de fevereiro de 1890. 

Devido ao seu rápido desenvolvimento, o novo povoado atraía outros portugueses, os 

quais vinham desenvolver atividades como ferreiros e marceneiros na fabricação de 

embarcações.   

No contexto histórico existe forte relação na construção e na modificação das 

unidades de paisagens no município de São Lourenço do Sul. Pode-se destacar três 

elementos distintos: a colonização pelos portugueses, a imigração dos Pomeranos e a 

modernização da agricultura.2  Estes momentos tiveram efeitos nas divisões das terras. 

As terras mais altas de florestas, pelo fato de não serem muito próprias para o 

desenvolvimento da pecuária, foram colonizadas por imigrantes alemães e pomeranos, 

as quais se caracterizam por várias pequenas porções, onde foram abertas picadas 

marcando lotes, com média de 48 hectares, observando que o tamanho fosse suficiente 

para a sobrevivência dos familiares (HAMMES, 2014). 

A colonização foi regulamentada apenas em 1854, pela lei provincial nº 304 de 

30 de novembro deste ano, criada para evitar abusos praticados por muitas empresas 

de colonização. Em 1858, provindos das províncias Prussianas da Pomerânia, da 

Renânia, Jacob Rheingantz assentou os primeiros imigrantes em São Lourenço do Sul, 

na Serra dos Tapes conduzindo o seu desenvolvimento e tomando precauções para 

evitar e combater as causas de possíveis insucessos.  Segundo Hammes (2014), os 

primeiros habitantes tiveram que enfrentar inúmeras dificuldades para sobreviverem, 

com poucas ferramentas e as enormes distâncias. O isolamento tornava a vida bastante 

difícil em meio à região de matas bastante densas. Estas condições fizeram com que o 

desenvolvimento da agricultura estivesse voltado prioritariamente para o 

abastecimento da família, de forma bastante diversificada.  

Hammes (2014) destaca que devido à revolta de alguns colonos e imigrantes, 

pelo fato das precárias condições em que foram instalados, a relação com Rheingantz 

acabou se tornando muito difícil, aumentando a revolta dos imigrantes com os luso-

brasileiros, fator este que fez com que ocorresse um isolamento cultural parcial. Os 

alemães tenderam a se retirarem cada vez mais para sua comunidade relativamente 

fechada e autossuficiente. A desconfiança era tanta que a família se escondia quando 

uma pessoa estranha se aproximava. Desconsideradas pelo governo que não se 

preocupava em fornecer professores para ensinar o português, as famílias viviam 

                                            
 
2 De acordo com Hammes (2014), não há comprovação da existência de índios na região. 
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isoladas, e a formação era realizada pelas próprias famílias, sendo o idioma uma enorme 

barreira para o entendimento entre os luso-brasileiros e os alemães.  

Para Hammes (2014), isso permitiu que pessoas com má índole se introduzissem na 

colônia para explorar e iludir seus habitantes. Alguns políticos que conheciam o idioma 

alemão e o dialeto Pomerano encontraram campo fértil, trazendo inúmeros prejuízos aos 

colonos. Em seguida, durante o período da Primeira Guerra Mundial e também durante a 

Segunda Guerra, estes colonos foram espancados e humilhados, tiveram seus pertences 

saqueados e destruídos, muitos agricultores passaram a esconder ou destruir objetos e livros 

trazidos da Alemanha, trazido por seus pais e avós, pelo simples fato de que tudo o que era 

alemão significava (equivocadamente) nazismo.  

Atualmente, de acordo com o Mapa do Macrozoneamento Ambiental do Rio Grande 

do Sul (2012), o município de São Lourenço do Sul está localizado sobre o Escudo Sul Rio-

grandense e a Planície Costeira. A forma do relevo é de montanhas, o que torna a região 

também conhecida como Serra do Sudeste. O município possui uma população de 43.390 

(quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois mil habitantes), segundo dados da 

Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul (FEE). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal está em 0,687 e o PIB (Produto Interno Bruto Per 

capita) é de R$17.467,19 (FEE, 2013; 2015). 

Com base em dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sobre o número de pessoas ocupadas por setor podemos observar que nos anos entre 

2007 e 2013 houve um aumento em todas as áreas. A partir do ano de 2011 os setores da 

agricultura e a indústria reduziram o número de pessoas ocupadas, estes sendo absorvidos 

pelo setor de serviços e o comércio (IBGE, 2014; 2016).  

 

5.2 Caracterizações do Município de Pelotas 

De acordo com Salamoni e Waskievicz (2013), o município de Pelotas localizado a 

240 km ao sul de Porto Alegre, exerceu um importante papel econômico durante o período 

Saladeril, no final do século XVIII até meados do século XIX, relacionado diretamente a 

presença dos escravos negros, com as atividades intercaladas entre o charque e o trabalho nas 

olarias, na construção civil, e na extração de madeiras. Devido às precárias condições de 

trabalho, a fuga destes era uma alternativa, se refugiando em meio às florestas distantes e 

íngremes, se agrupando em quilombos em diversos pontos da Serra dos Tapes. 
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Em 1848 a colonização passa a ser incentivada pelo Governo Geral, este cedendo 

terras para a instalação das colônias, sendo que normalmente eram destinadas as áreas com 

maior dificuldade de desenvolver atividades pecuárias. Segundo Salamoni e Waskievicz 

(2013), os estancieiros-charqueadores viram no processo de colonização uma oportunidade de 

enriquecimento, participando do processo de especulação fundiária.  

Em 1849, a partir da Associação Auxiliadora da Colonização, forma-se a colônia Dom 

Pedro II. Em 1850 formam-se as colônias Monte Bonito e Nova Cambridge, por Irlandeses e 

Alemães Prussianos. A colonização com imigrantes franceses se deu a partir de 1879, 

formando a colônia Santo Antônio, sendo esta de fundamental importância para o 

desenvolvimento das atividades relacionadas à produção de frutas e o desenvolvimento das 

primeiras agroindústrias na região. Pelotas constitui-se como a maior produtora de pêssegos 

do Brasil, com o maior complexo de indústrias de doces e conservas (SALAMONI, 2013 

p.80). 

Em 1880 a 1886 foi criada a colônia municipal, Santa Coleta, com imigrantes 

Alemães.  Em 1885 a 1887 foi constituída a colônia Domingos, pelo então Capitão Ribeiro, 

por famílias brasileiras, portuguesas e originários das Ilhas Canárias. Em 1885 a 1893 também 

foram criadas as colônias de Arroio do Padre e Santa Helena, composta por moradores 

alemães.  

Até 1909 o processo de colonização influenciou na organização da estrutura fundiária, 

caracterizando a região montanhosa com a implantação da produção familiar por imigrantes 

europeus, e nas áreas de relevo plano as grandes propriedades, por grandes proprietários 

Luso-Brasileiros (SALAMONI, 2013). 

 O Clima temperado da Serra dos Tapes, associado ao tipo de solo, favoreceram o 

cultivo diversificado, para tanto privilegiou-se o desenvolvimento da fruticultura em escala 

comercial. A produção era comercializada parcialmente in natura e o restante transformado 

em passas e doces. A partir da década de 1960 o Estado passou a incentivar a instalação de 

indústrias de transformação de produtos agrícolas, próximos aos locais de origem das matérias 

primas, reduzindo significativamente a produção em pequena escala artesanal, alterando as 

relações com os agricultores que passaram a um sistema integrado de produção, com o 

fornecimento de insumos, equipamentos e se comprometendo com a compra, criando assim 

um ciclo de dependência reduzindo o produtor a mero fornecedor de matéria prima. No início 

da década de 80 haviam cerca de 5 mil famílias dedicadas ao cultivo do pêssego. 

Posteriormente com o fechamento de algumas indústrias várias famílias foram obrigadas a 

deixar a atividade (FINATTO,2008). A partir da década de 90 o Brasil deu início à 
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importação de pêssego grego e argentino, concorrendo diretamente com o pêssego brasileiro, 

esta concorrência acaba sendo desigual pelo fato que estes conseguem manter um padrão de 

cor e tamanho, dificultando a comercialização do pêssego local (NEDEL, 2016) 

 Em 1984 a Pastoral Rural, ligada a diocese de Pelotas, começou a desenvolver 

trabalhos relacionados à agroecologia, através de cursos de formação, para a produção de 

forma sustentável, baseado nos princípios da preservação ambiental, prestando assessoria na 

organização dos agricultores para que estes pudessem comercializar seus produtos de forma 

adequada, obtendo renda proveniente de suas atividades. (FINATTO, 2008)  

6 A TRAJETÓRIA DA AGRICULTURA ORGÂNICA E ECOLÓGICA NA REGIÃO 

 

 

Segundo Andersson (2011), a partir dos anos 80, surgiram várias organizações sociais, 

organizadas com o apoio da Igreja Católica, através de suas dioceses, com o trabalho 

realizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor 

(CAPA), para o desenvolvimento da agricultura alternativa. Ademais, podemos destacar o 

surgimento do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR) e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Estes 

movimentos reivindicavam políticas públicas voltadas ao acesso a terra, aos programas de 

comercialização e de valorização de uma agricultura sustentável baseada na agroecologia.  

Neste sentido, em 1988, foi constituída a União de Associações Comunitárias do 

Interior de Canguçu (UNAIC), que tinha como objetivo reunir um grupo significativo de 

agricultores para organizar a sua produção e posteriormente comercializar de forma conjunta, 

além de buscar formas de adquirir insumos de forma coletiva para reduzir os custos de 

produção, aliado a um modelo de desenvolvimento local baseado na agricultura ecológica de 

base familiar. Em 1992 surge a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores (COOPAR) 

com os mesmos objetivos: organizar a produção, auxiliar no apoio técnico e buscar formas de 

valorizar a produção, além de incentivar práticas agrícolas sustentáveis e diversificadas 

(ANDERSSON, 2011) 

Neste período surgem os primeiros grupos de agricultores, produzindo de forma 

orgânica, organizados em núcleos pelo CAPA e pela CPT. Em 1995 é criada a ARPA-SUL -  

Associação Regional de Agricultores Agroecologistas, sendo que, a partir dela, se ampliou 

significativamente o volume de produtos cultivados em sistemas de base agroecológica. O 

aumento da produção gerou a necessidade de estratégias de comercialização dos produtos 
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agroecológicos. Neste período, as feiras livres que haviam sido criadas por intermédio destas 

organizações, já não absorviam toda a produção. 

7 A COOPERTATIVA SUL ECOLÓGICA 

 

A Cooperativa Sul Ecológica surgiu formalmente em 2001, resultado da influência 

exercida por organizações ligadas às Igrejas Luteranas e Católicas, da região de São Lourenço 

do Sul e Pelotas, para atender a demanda dos agricultores familiares. Atuando como 

ferramenta de inserção em processos de compras institucionais e em projetos pilotos de 

abastecimento da merenda escolar nos municípios da região sul, se tornando assim a pioneira 

na participação dos mercados institucionais no Sul do Brasil, com uma atuação comprometida 

com a agricultura familiar de base ecológica, respeitando o meio ambiente, a valorização da 

cultura e a produção local. (COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA, 2017) 

A cooperativa foi criada para atender uma necessidade dos agricultores 

agroecologistas na comercialização de seus produtos. Inicialmente isso se deu pela construção 

de feiras livres e no auxílio aos empreendimentos na busca por mercados convencionais, além 

de contribuir na divulgação dos benefícios de hábitos alimentares mais saudáveis, a partir do 

consumo de produtos sem agrotóxicos, e prestando assistência técnica aos agricultores 

integrados. 

Com base no Estatuto Social da Sul Ecológica, seu objetivo principal é congregar 

agricultores que praticam em suas unidades produtivas, única e exclusivamente, a agricultura 

ecológica, organizados em núcleos, com a finalidade de promover a ampla defesa dos 

interesses econômicos, a integração, a solidariedade e o crescimento social e cultural de seus 

integrantes. 

Segundo Andersson (2011), baseada nos princípios da agroecologia, a cooperativa faz 

uso da expressão produto ecológico, ao invés de produto orgânico. Isso se deve ao fato de que 

os produtos são produzidos sob os princípios da agroecologia, e não pelo simples fato de 

desenvolver uma agricultura livre de agrotóxicos.   

 

Em seu regimento interno a Cooperativa Sul Ecológica opta pelo uso da expressão 

“Agricultura Ecológica” por seu ideal de trabalho, sendo este estruturado nos 

princípios do campo do conhecimento da agroecologia. Para tanto os pilares que 

sustentam sua metodologia de atuação, estão alicerçadas em práticas para além das 

relações técnicas produtivas, englobando questões econômicas, políticas, sociais, 

culturais, ambientais e éticas. (ANDERSSON, 2011, p.37) 
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Ainda segundo o mesmo autor, a metodologia de extensão rural adotada pela 

Cooperativa Sul Ecológica leva em consideração o conhecimento empírico dos agricultores e 

de suas famílias, com base em princípios éticos de respeito ao meio ambiente, de 

solidariedade, respeito às diferenças, de resgate da cultura local, de valorização dos seres 

humanos e da vida.  Por sua vez, entre as práticas adotadas estão a rotação de culturas, 

compostagem, adubação verde, controle biológico para o manejo fitossanitário, além de 

utilizar espécies de mudas adaptadas para a região e resistentes ao ataque de insetos e doenças 

(ANDERSSON, 2011).  

A cooperativa conta atualmente com 206 associados, os quais conformam 23 núcleos 

de agricultores. Estes núcleos estão distribuídos em oito municípios: Pelotas, Canguçu, São 

Lourenço do Sul, Arroio do Padre, Morro Redondo, Turuçu, Cerrito e Herval. A área de 

atuação da cooperativa é formada por estes municípios e demais municípios da área de 

atuação da Rede Ecovida de agroecologia no Estado do Rio Grande do Sul. Cada núcleo é 

formado por, no mínimo, cinco famílias de agricultores agroecológicos, dentre as quais se 

escolhe um(a) agricultor(a) que representa o núcleo nas reuniões e no conselho 

administrativo. O conselho se reúne a cada três meses, sendo este o órgão máximo de decisões 

da cooperativa, subordinado à Assembleia Geral. 

O conselho administrativo da Sul Ecológica é eleito para o mandato de 03 (três) anos, 

sendo responsabilidade dos membros do conselho de administração todos os assuntos de 

ordem econômica e social, de interesse da Cooperativa Sul Ecológica e de seus associados. A 

fiscalização dos atos do conselho de administração é realizada por um conselho fiscal, sendo 

este composto por 03 (três) conselheiros efetivos e 03 (três) suplentes. O mandato dos 

conselheiros fiscais é pelo período de um ano e os mesmos também são eleitos na Assembleia 

Geral da Cooperativa.  

Além dos conselhos administrativo e fiscal, a cooperativa possui uma comissão de 

ética para auxiliar na fiscalização e, assim, garantir o cumprimento das determinações 

contidas no Estatuto Social e no Regimento Interno da Cooperativa. Este comitê de ética é 

formado por 05 (cinco) membros, composto por um técnico com conhecimentos jurídicos e 

outro com conhecimentos técnicos em Agroecologia (ANDERSSON, 2011). 

Em 2011, a cooperativa consolidou junto ao MAPA – Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento, um Organismo de Controle Social (OCS) apresentado através de 

um selo atestando a qualidade de seus produtos. Em 2013 a Cooperativa Sul Ecológica passa 
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a integrar o Núcleo Sul da Rede Ecovida3. Esta certificação permite à cooperativa a 

comercialização dos produtos destas propriedades para os programas de compras 

institucionais, como sendo de origem ecológica, permitindo aos mesmos um sobrepreço de até 

30% acima do preço médio praticado na região. 

 

8 REVISÃO DA LITERATURA 

 

De Acordo com Waquil, Miele e Schultz (2010), o mercado é o grupo de compradores 

e vendedores que possuem potencial de negociarem uns com os outros, que estejam em 

contato suficientemente próximo e com isto afetem as condições de compra e venda dos 

demais. No Sul do Brasil, no que se refere à comercialização de verduras, os mercados 

costumam ser locais ou regionais devido ao custo de transporte e sua perecibilidade. Mesmo 

assim, existem algumas empresas que devido a suas estruturas de logística adequada 

negociam com outros Estados e países. 

Segundo Wilkinson (2008), mercados são construções sociais que podem ser 

alicerçados em relações de proximidade e interconhecimento. Novas formas de 

comercialização caracterizam os mercados para os produtos da agricultura familiar, orgânicos, 

artesanais, solidários e institucionais. Esta forma de comercialização está carregada de 

valorização dos processos e produtos com apelos culturais. A agricultura familiar possui uma 

enorme vantagem neste sentido, capaz de associar aos seus produtos a tradição e o artesanal 

valorizado localmente.  

Com base neste novo formato de comercialização e de estruturas de mercados, se torna 

necessário a ampliação das redes de comercialização, com investimentos em marcas e 

certificações. Os produtos produzidos pelas pequenas agroindústrias são consumidos 

localmente, em circuitos curtos em muitos casos nos próprios municípios, através da venda 

direta para os consumidores em pequenos comércios, lojas especializadas, pequenos mercados 

e para os mercados institucionais, destacando três pontos chaves: especificidade, conexão e 

enraizamento. Estas formas de comercialização, tornam-se alternativas aos mercados 

                                            
 
3 A Rede Ecovida, foi criada em 1998, organizada por agricultores, ONGs e técnicos da região Sul do Brasil. 

Através do sistema de Fiscalização Participativa, baseada em normas e procedimentos específicos, a elaboração 

de normas é feita de forma participativa, com o conjunto das organizações, adequados a realidade da agricultura 

familiar, gerando credibilidade. Sua formação se baseia na criação de um grupo onde todos conhecem os meios 

de produção uns dos outros, onde os participantes do grupo são corresponsáveis pela idoneidade (ANDERSSON, 

2011) 
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agrícolas dominados por grandes corporações do setor, atuando como um contraponto aos 

impérios agroalimentares dominantes (PLOEG, 2008). 

Ainda com base em Schneider e Ferrari (2015 p.62), estes formatos de produção para 

os mercados convencionais acabam impondo aos produtores uma especialização e 

padronização nos níveis de qualidade para os produtos. Este processo abriu caminho para o 

surgimento de inúmeras organizações, redes de cooperação, associações e cooperativas, 

contribuindo enormemente para a organização desta produção, principalmente para o 

atendimento das exigências legais e sanitárias. O fato dos alimentos serem produzidos 

localmente, não garantem padrões de qualidade aos produtos, e este não pode ser entendido 

como um mecanismo de defesa para os produtos locais por se tratar de alimentos. 

De acordo com Schneider e Ferrari (2015), a trajetória, a tradição e a cultura agregada 

aos produtos, são capazes de valorizar e proporcionar valores imateriais, gerando imagens 

mentais que dão vida a esta produção.  

 
A qualidade associada à origem de um alimento não é reduzida às suas 

características físicas, mas são atributos naturais, sociais, culturais e econômicos do 

território atuando através de imagens socialmente construídas que tornam a 

identidade do produto reconhecível (SCHNEIDER; FERRARI 2015, p.62) 

 

Os “circuitos curtos” acabam se tornando redes de relações sociais, que privilegiam o 

contato direto, a partir do conhecimento do produto, da qualidade e confiança. A constituição 

de redes de comercialização e cooperação, evidenciam um novo padrão de desenvolvimento 

no espaço rural, buscando autonomia e valor agregado aos seus produtos, inserindo nestes a 

qualidade exigida pelo padrão da indústria, mas com o diferencial de serem produtos locais e 

naturais (SCHNEIDER; FERRARI 2015, p.68). 

8.1 Mercados institucionais para a agricultura familiar 

 

É possível perceber que a população brasileira está se tornando cada vez mais urbana, 

com um aumento significativo de mulheres ocupando o mercado de trabalho, as famílias se 

alimentando fora do estabelecimento de seus lares e as crianças e jovens permanecendo mais 

tempo nas escolas. Estas mudanças fazem com que as principais demandas de compras 

públicas por produtos da agricultura familiar sejam as escolas, os hospitais, o exército e os 

presídios, sendo assim, é necessário que as organizações se aperfeiçoem e busquem ocupar 

estes meios de comercialização (BRASIL, 2013). 

Ao mesmo tempo em que o país registra um enorme avanço no combate à fome e a 

miséria, pode se constatar uma redução significativa na qualidade da alimentação da 
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população, que passa a conviver com problemas relacionados à obesidade. Neste caso são as 

crianças as principais vítimas deste processo. Com base nos dados publicados pela Fiocruz, 

cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes, sofrem com problemas de obesidade, sendo 

que oito em cada dez adolescentes continuam obesos na fase adulta, devido à enorme 

quantidade de gordura ingerida. Por sua vez, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 

2008-2009, mostra que 50,1% dos homens e 48,0% das mulheres brasileiras estão com 

sobrepeso, e atinge um terço das crianças entre 5 e 9 anos de idade.  A mesma pesquisa 

demonstra que o consumo de frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis recomendados 

pelo Ministério da Saúde. 

Embora a produção e o consumo de produtos de massa ainda sejam o padrão 

predominante, observa-se uma crescente procura por produtos locais mais saudáveis, de 

qualidade diferenciada. Segundo Schneider e Ferrari (2013) estas mudanças no perfil de 

consumo motivaram diversos segmentos ligados aos agricultores familiares, a buscarem maior 

autonomia na comercialização com agregação de valor aos produtos.  

Recuperando a valorização dos processos artesanais de um “saber fazer” em muitos 

casos e buscando o reconhecimento deste como sendo um patrimônio histórico cultural 

imaterial, este tipo de produto, até pouco tempo, era produzido apenas para o auto-consumo 

das famílias. Tais premissas remontam as cadeias curtas de comercialização e toda a 

ressignificância que envolvem os alimentos nos debates atuais. Tais mercados se dão 

prioritariamente a partir das feiras livres, vendas diretas aos consumidores, na casa do 

produtor, nas rotas temáticas. Criam-se assim novos empreendimentos de forma individual ou 

em cooperativas e associações, passando a agro-industrializarem identificando-os como 

produtos coloniais, sendo vendidos localmente em restaurantes e pequenas casas de varejo. 

Em muitos casos estes produtos são certificados e orgânicos. 

Este contexto faz com que as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional 

estejam voltadas a incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis. Assim, aliados aos 

programas já existentes de compras para os mercados institucionais, a agricultura familiar 

pode ter um papel fundamental neste processo, oferecendo produtos de qualidade, no caso 

frutas, verduras e legumes, em muitos casos, orgânicos e agroecológicos (TRICHES, 2015 

p.182). 
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8.1.1 O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

  

O PAA foi instituído pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003 e regulamentado pelo 

Decreto nº 4.772 de 2 de julho de 2003, sendo alterado pelo Decreto nº 5.783, de 15 de agosto 

de 2006, com um elemento fundamental, para que a agricultura familiar local possa garantir o 

seu desenvolvimento, no caso a dispensa de licitações para a aquisição de produtos por parte 

dos municípios, órgãos estaduais e nacionais.  

A lei estabelece que, para participar do programa, os agricultores devem estar 

enquadrados nas normas de acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), e que os preços pagos não sejam superiores aos praticados nos mercados 

locais e regionais. 

Com o objetivo de garantir a comercialização dos produtos da agricultura familiar 

através da articulação desta produção com os mercados institucionais e desenvolver o meio 

rural brasileiro, os Movimentos Sociais estiveram presentes auxiliando na elaboração e na 

execução do programa, bem como nas reivindicações por ampliação e aperfeiçoamento. Cabe 

notar que, já em 1991, o Governo Paralelo ligado ao Partido dos Trabalhadores, formulou um 

documento intitulado “Política Nacional de Segurança Alimentar”, o qual reivindicava 

políticas de produção e comercialização de alimentos, descentralização varejista e combate à 

fome. Neste mesmo documento foram lançadas as bases para a constituição do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), criado em 1993 (GRISA, 2010). 

As contribuições do PAA nos programas de diversificação produtiva possibilitaram o 

desenvolvimento de uma série de atividades. Sendo assim, diversos atores sociais acabaram se 

envolvendo na articulação do programa, dedicados à sua operacionalização na produção junto 

aos agricultores familiares e na comercialização através de diversas associações e 

cooperativas, tanto a nível local como nacional, onde o Estado assume o papel central através 

das compras públicas.  

Em termos gerais o PAA compra alimentos e sementes da agricultura familiar e doa 

para equipamentos públicos de alimentação e nutrição, entidades da rede socioassistencial, 

famílias em situação de vulnerabilidade social e destina para a formação de estoques 

estratégicos. 

Segundo Grisa e Schneider (2015), atualmente o Programa encontra-se dividido em 

seis modalidades, as quais contemplam diferentes formas de relacionamento da agricultura 
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familiar com o mercado: I) Compra com doação simultânea: objetiva a compra de alimentos 

diversos e a doação simultânea a entidades da rede sócio assistencial. Essa modalidade pode 

ser executada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ou Estados ou 

Municípios com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS); II) Formação de Estoque: atua no apoio financeiro para a constituição de estoques de 

alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de 

recursos ao poder público. Segundo Del Gross e Kroeff (2014) esta modalidade de compra 

antecipada funcionava como uma modalidade de crédito para a agricultura, podendo ser 

liquidada com o fornecimento de produtos ou em dinheiro; III) Compra Direta: visa à compra 

de produtos definidos pelo Grupo Gestor do PAA, com o objetivo de sustentar preços; IV) 

PAA Leite: possibilita a compra de leite que, após o beneficiamento, é dado a beneficiários, 

consumidores. É operado por governos estaduais da região Nordeste e Minas Gerais, com 

recursos do MDS; V) Compra Institucional: realiza a compra da Agricultura Familiar por 

meio de chamada pública, para o atendimento de demandas de consumo de alimentos; VI) 

Aquisição de Sementes: visa à compra de sementes, mudas e materiais propagativos para a 

alimentação humana ou animal de beneficiários fornecedores para doação a beneficiários 

consumidores ou fornecedores. 

 

8.1.2 PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

Este programa estruturou-se institucionalmente como um Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) no final dos anos 1970. Até meados da década de 1990, o 

gerenciamento e a aquisição de alimentos eram em grande medida centralizados no governo 

federal, atendendo principalmente aos interesses da indústria alimentícia. Por meio de 

licitações o governo comprava e distribuía para todo o território nacional um conjunto de 

alimentos formulados e industrializados por um número restrito de empresas (GRISA; 

SCHNEIDER, 2015). 

Este modelo apresentava várias distorções com sistemas de distribuição complexos, 

fornecedores centralizados, cardápios nacionalizados sem levar em consideração a 

diversidade alimentar regional, um distanciamento da origem rural da alimentação com o 

produto final consumido nas escolas. Fruto desta estrutura, em muitos casos, os alimentos 

chegavam aos locais de destino com os prazos de validade vencidos ou impróprios para o 

consumo. 
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Em meados dos anos 1990 teve início a descentralização dos recursos, cabendo aos 

Estados e Municípios a responsabilidade de elaborar os cardápios, adquirir os alimentos e 

realizar os controles de qualidade. Estes procedimentos melhoraram a qualidade do 

fornecimento da alimentação escolar, mas não asseguravam a aquisição de alimentos locais, 

de forma direta de produtos dos pequenos agricultores. A descentralização proporcionou a 

entrada de várias pequenas empresas locais e serviu para minimizar a concentração no 

mercado da alimentação escolar, mas não haviam mecanismos de entrada ou de apoio à 

comercialização de produtos dos agricultores familiares. 

Com a criação da lei 11.947 que determinou que no mínimo 30% dos recursos federais 

para a alimentação escolar sejam adquiridos da agricultura familiar, esta modalidade permite 

que as compras sejam realizadas sem a realização de licitações. A modalidade compra 

institucional ampliou a possibilidade de comercialização para os agricultores familiares, sendo 

que estes podem comercializar para os órgãos do governo, no caso os Estados, Municípios, e 

órgãos federais, por meio das chamadas públicas, sendo hospitais, quarteis, presídios, 

restaurantes universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas. (GRISA; 

SCHNEIDER, 2015). 

De acordo com Del Gross e Kroeff (2014), várias pesquisas apontam o excelente 

resultado do programa e a percepção das mães das crianças, das professoras e dos 

responsáveis, com relação à melhoria da qualidade dos alimentos fornecidos. Inicialmente 

percebeu-se uma resistência por parte dos responsáveis pela preparação da alimentação 

escolar, sendo necessária uma mobilização por parte das mães e das autoridades para motivar 

e capacitar estes profissionais. Atualmente, este problema está parcialmente resolvido, fruto 

de entendimentos entre os diversos atores envolvidos na operacionalização do Programa.  
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9.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

9.1 Volumes de Recursos Destinados aos Programas 

 

Com base nas entrevistas realizadas com representantes de entidades ligadas a Sul 

Ecológica, com o objetivo de identificar os impactos de uma possível redução nos volumes de 

compras institucionais, estes argumentam que os mercados institucionais são uma excelente 

alternativa para as cooperativas, mas para que estas cooperativas pudessem acessar os 

recursos, tiveram que desenvolver equipes qualificadas, estar se habilitando aos editais, e 

depois de tudo, prestar conta do projeto. No caso de uma cooperativa de produtos ecológicos 

esta buscou aperfeiçoamento para participar destes mercados, sendo assim, em caso de uma 

redução muito drástica, esta cooperativa não terá como manter a equipe para atender os 

mercados institucionais e ao mesmo tempo o mercado convencional, considerando-se uma 

perda muito grande para as cooperativas.  

 

Entrevistado 01- Bom é os mercados institucionais, eles são uma 

excelente alternativa para as organizações, como no caso a Sul 

Ecológica, agora pra atingir este mercado essas cooperativas foram 

impelidas, foram, tiveram que desenvolver montar equipes pra fazer 

os projetos, pra prestar conta dos projetos, monitorar os projetos de 

venda, então é uma coisa assim que aparentemente parece ser bem 

simples assim, a não!, vende para o mercado institucional; mas não é 

só vender, antes de vender tem que elaborar o projeto, ver com os 

agricultores, e feito a venda, ainda tem que haver a prestação de 

conta. Então qual é o grande problema que eu vejo, a redução dos 

recursos do PAA, isso vai impactar muito essas organizações, por que 

elas, que nem a Sul Ecológica que estamos aqui, ela se estruturou 

muito pra responder a este mercado institucional, como ela é de base 

ecológica, ela então mais ainda se preparou para isto, e é muito 

difícil assim uma cooperativa pequena como é a Sul Ecológica ao 

mesmo tempo ter sua estrutura para o mercado institucional sua 

equipe lá de burocracia para o mercado institucional e para o 

mercado formal, então não é imaginável dar um cavalinho de pau tão 



36 

 

rapidamente como está sendo o corte de recursos.(Entrevista 

realizada em Pelotas, 11 de Outubro de 2017) 

 

 

  

De acordo com os dados publicados no Projeto de Lei Orçamentária (PLO) para o ano 

de 2018, é possível identificar um conjunto de cortes no orçamento, afetando enormemente os 

programas ligados à agricultura familiar. O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, na 

modalidade formação de estoques possuía para o ano de 2015 um orçamento de 

R$32.843.942,00, no ano de 2016 este orçamento foi reduzido à R$13.682.203,00 e no ano de 

2017 é de R$11.484.028,00. Já o volume destinado para o orçamento de 2018 apresenta um 

corte de 71,3% no montante de recursos ficando em R$3.294.750,00. 

As modalidades de compra com doação simultânea, aquisição de sementes e compra 

direta também sofrem com os cortes nos orçamentos, sendo que em 2015 o programa contava 

com R$609.360.875,00, em 2016 este programa operou um montante de R$526.829.061,00 e 

no ano de 2017 foram destinados ao programa R$318.627.982,00. O projeto apresentado pelo 

governo federal para o ano de 2018 prevê cortes de 99,8% para esta modalidade. (PLOA, 

2018). 

Segundo o Entrevistado, caso não haja mais o programa PAA nas modalidades de 

entregas simultâneas e a formação de estoques, será uma das maiores perdas para as 

organizações, embora esta sempre tenha sido uma preocupação das entidades que apoiam as 

organizações, mas as cooperativas deixarão de ter um recurso que auxilia em muito as 

cooperativas, e em muitos casos servia como uma forma de capital de giro, para a formação 

de estoques. A interrupção dos programas sempre foi uma preocupação das equipes de 

assessoramento e inclusive da própria CONAB. 

 

Entrevistado 02 - Então não havendo mais esta compra, aí a gente 

tem que entender que o programa de aquisição de alimentos ele tem a 

compra direta, a doação simultânea, que tu doa para entidades 

carentes, e tem o formação de estoques, esse sim no meu 

entendimento é uma das maiores perdas aí para a agricultura familiar 

e para as cooperativas, elas deixam de ter aquele capital, para poder 

fazer girar, não é um capital de giro mas ele funciona como, serve 

para comprar produtos, feijão como é o caso das cooperativas, é uma 



37 

 

perda muito grande, ainda no início, a gente sempre entendeu isso, 

que era muito arriscado as cooperativas dependerem diretamente 

desses recursos, CONAB sempre fazia esta fala, as instituições de 

meio mediadoras como o CAPA também sempre falavam isso, que 

isso serviria para estruturar mas para tu buscar outros mercados, 

toda aquela discussão, cada cooperativa buscou de certa forma, umas 

mais outras menos outras formas, mas mesmo assim ainda é uma 

perda muito grande, porque tu deixa de ter este recurso, esta 

facilitação de recurso (Entrevista realizada em Pelotas, Outubro de 

2017 ) 

 

  De acordo com o terceiro entrevistado, em caso de uma redução significativa nos 

recursos, vai ser difícil adaptar-se, sendo que a produção foi incentivada, e que os cortes não 

deveriam ser feitos de forma drástica, deveria haver uma redução gradual, mas ressalta que 

esta preocupação sempre esteve presente, sendo que são programas de governo e assim não 

possuem garantia de continuidade. Mas considera que o governo precisa manter estes 

programas, pois este deveria ser um compromisso com a agricultura, considera que esta é uma 

fatia de recursos da agricultura familiar. 

 

Entrevistado 3 - Vai ser um pouco difícil, mesmo a gente sabendo que 

são programas de governo, teve incentivos, que iam ter estes 

mercados esses volumes, se ia ter estes cortes que não fosse de vez, 

então que não fosse um corte de vez(...), que reduzissem o volume de 

forma gradual, que a gente ia se adaptando a isso.  Sempre tive essa 

preocupação há dez anos quando eu estava à frente, tinha essa 

preocupação, o governo tem que incentivar as organizações, não é 

nenhum favor, tanto a alimentação escolar como as outras doações, 

isso é uma fatia que pertence às organizações dos agricultores 

familiares, é lamentável é uma pena que acontece assim de repente, 

poderia ser de outra forma. (Entrevista realizada em Pelotas, 

Outubro de 2017) 
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 A pesquisa também buscou identificar se os programas de compras institucionais 

foram capazes de estruturar as cooperativas de produção, se este era um dos objetivos dos 

programas para que estas pudessem se inserir nas demais formas de comercialização.  

De acordo com o entrevistado, as políticas públicas relacionadas aos mercados 

institucionais devem ser permanentes, e tem um objetivo definido, que é o fortalecimento da 

agricultura familiar, é uma visão maior e para isto precisam existir entidades e cooperativas 

que atendam este mercado, que façam os produtos chegarem ao seu destino.  Estes mercados 

possuem exigências legais a serem atendidas, na visão do entrevistado as cooperativas terão 

muita dificuldade para atender os dois mercados (institucional e convencional), e será 

traumático para estas cooperativas, sendo que estas terão que buscar os mercados 

convencionais, formais e abertos, e poderão não voltar a atender os mercados institucionais, 

devido à enorme quantidade de exigências burocráticas.  

Entrevistado 01 - A minha visão é a seguinte, sobre isso, o mercado 

institucional é uma política pública que deve ser permanente, não é 

uma coisa passageira, o mercado institucional, ele tem o objetivo 

permanente, qual é o objetivo permanente, é a produção orgânica, 

oriunda da agricultura familiar, uma visão política maior de apoio à 

agricultura familiar, pra isso tem que ter organizações, que consigam 

fazer com que esses produtos cheguem lá, para um recurso público 

que tem a sua burocracia, enfim, que tem a suas exigências que a 

legislação exige, então, não é uma coisa simples, então na minha 

visão, assim eu acho que não vejo como cooperativas pequenas ao 

mesmo tempo responder ao mercado institucional e ao mercado mais 

aberto, a não ser como é caso da Sul que tem sua lojinha, mas por 

exemplo de ir para grandes redes de supermercados.(...) vai ser 

traumático para essas cooperativas, por que vão ter que se atirar 

para o mercado aberto, e aí que eu vejo assim que nós vamos ter uma 

perda muito grande e nós apostamos nisso, de recuperar mais 

recursos para o mercado institucional, mas aquelas que vão ser 

obrigadas a ir agora para o mercado formal e aberto, não sei se elas 

vão depois retornar pro mercado institucional, que é burocrático é 

chato que as prestações de contas são exigentes(...), então nós temos 

experiências já de cooperativas já que abandonaram o mercado 

institucional, (...)ao ponto que disse, bom isso é uma fatia tão pequena 



39 

 

que não me interessa mais e aí nós estamos perdendo uma 

oportunidade.( Entrevista realizada em Pelotas, Outubro de 2017).   

 

Também é possível destacar conforme o entrevistado menciona que a cooperativa por 

ter um perfil voltado a atender os mercados de hortifrúti, esta não se estruturou o suficiente 

com os programas, devido à logística de recolhimento dos produtos e a alta perecibilidade, 

por este motivo ela ficou mais atrelada aos mercados institucionais. O entrevistado considera 

que a Sul Ecológica pode não ter se preparado tanto para os mercados convencionais, mas se 

preparou muito para atender outras formas de mercados institucionais, como é o caso do 

restaurante universitário, e para o PNAE como um todo.   

Entrevistado 02 (...) A Cooperativa Sul Ecológica, como tem 

um perfil mais hortifrúti, tem um giro muito mais rápido, com 

produtos muito mais perecíveis, com uma lógica de mercados que 

requer uma logística muito mais ágil, isso por um lado, tem toda esta 

questão de recolhimentos de produtos em grandes distâncias, para a 

Cooperativa Sul Ecológica tem uma dificuldade maior assim por 

conta do perfil dela (...), ela não conseguiu se desprender tanto, deste 

mercado institucional no caso do PAA, (...), se não fosse o PNAE a 

coisa estaria muito feia, de certa forma elas não se prepararam para 

um mercado convencional, mas para um outro mercado institucional 

que é no caso do PNAE que ele é mais capilarizado mais difuso, 

muitos pequenos projetos, não é um projeto grande então, e ela se 

estruturou para isso, então ela se manteve a partir do PNAE (...), que 

a gente tem que levar em consideração é o seguinte, o PAA com 

outras nuanças por exemplo, restaurante universitário (RU) é uma 

modalidade de PAA, não é via CONAB, é direto. A Sul Ecológica 

conseguiu em alguma medida se estruturar mas ela sofre porque ela 

tem uma lógica, um perfil diferenciado uma base espalhada, território 

grande, longas distâncias para buscar produtos altamente perecíveis. 

(Entrevista realizada em Pelotas, Outubro de 2017) 

 

  

Com base nas entrevistas podemos considerar que a possível redução dos recursos 

causará inúmeros efeitos negativos junto à cooperativa, sendo que a estrutura foi montada ao 
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longo de anos para atender estes mercados, e não é de uma hora para a outra que se muda toda 

uma forma de atuação. Podemos considerar que a Sul Ecológica possui uma enorme 

habilidade, para atender os mais diversos editais relacionados ao mercado institucional, no 

caso da alimentação escolar, hospitais, presídios e forças armadas.    

  

  

 

 

9.2 Novas formas de comercialização e os Mercados para a Agricultura Familiar 

 

As redes de comercialização, assim como já mencionadas anteriormente, surgem como 

uma alternativa de comercialização. A Cooperativa Sul Ecológica atualmente, está inserida na 

Rede Ecovida, o que lhe permite ampliar sua diversidade de produtos ofertados atuando em 

forma de rede, com atuação em todos os Municípios em que a Rede Ecovida atua, 

contribuindo para a possibilidade de ampliação do quadro social e desta maneira diversificar 

os produtos disponíveis para o fornecimento e comercialização. A Cooperativa Sul Ecológica 

tem realizado intercooperações com outras cooperativas para ampliar a diversidade de 

produtos ofertados. 

De acordo com o entrevistado, atualmente o consumidor busca uma variedade de 

produtos para o consumo, e na produção orgânica este limite é ainda maior para ser atendido, 

sendo assim as redes de comercialização são uma excelente alternativa para ampliar esta 

variedade de produtos. Uma das experiências é a banana que a cooperativa está 

comercializando na alimentação escolar, oriunda do litoral norte do Rio Grande do Sul. No 

caso dos mercados orgânicos que, quanto maior o volume de produtos ofertados maior é a 

fidelidade do consumidor, aumentando a frequência de compras, sendo as redes, neste caso, 

uma excelente alternativa para a comercialização dos produtos. 

 

Entrevistado 01 - Tem uma questão assim, tem a diversidade 

de produtos, o que se vê, que a produção orgânica ela tem um limite 

ainda maior, a região tal que produz alguns produtos, outras outros, e 

o consumidor, mesmo ele tendo consciência, mas ele anseia e ele 

busca variedade de produtos, então é o caso da banana, que a Sul 

está tendo essa boa experiência de trazer lá do litoral norte a banana, 

isso é fundamental, porque amplia o leque de opções para este 
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consumidor, e ampliando o leque ele consome mais produtos locais 

orgânicos, se ficar restrito só o que tu produz a tua base de 

consumidor vai minguando, então as redes significam ampliar a base 

de consumidores. O que isso pode representar de percentual, eu acho 

que é um percentual muito grande, ela pode tranquilamente dobrar o 

número de consumidores e em pouco tempo, porque não é o caso só 

de banana mas de outros produtos que é o caso do arroz orgânico, o 

consumidor enxergando ali naquele ponto de mercado diversidade, 

ele aumenta sua frequência de compra, então é uma questão 

estratégica muito importante as redes de comercialização, e sem 

dúvida um caminho de futuro para as organizações. (Entrevista 

realizada em Pelotas, Outubro de 2017). 

 

Segundo o entrevistado, as cooperativas já atuam como redes, citando a execução de 

projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). As cooperativas atuam 

permanentemente com a venda de produtos umas das outras, no caso da Sul Ecológica, mais 

especificamente, está inserida na Rede Ecovida atuando diretamente na comercialização em 

rede, por se tratar de produtos orgânicos e que necessitam de certificação, as redes de 

cooperação precisam necessariamente seguir os mesmos padrões de produção. 

 

Entrevistado 2 - As redes de cooperativas são uma realidade, 

em nosso território (...), há quanto tempo que gente se posiciona como 

rede, que a gente dialoga como rede, podemos dizer assim mas essas 

cooperativas pouco se falam mas elas andam juntas, elas estão 

sentando juntas, de alguma forma, discutimos Ater em redes, faz seis 

anos de redes de Ater. 

A rede Ecovida tem três circuitos, a gente tem feito circuitos 

aqui pelo menos litoral norte, estes circuitos se estabelecem mediante 

relações de credibilidade de confiança, de uma série de questões, que 

elas se materializam, elas cristalizam, a partir destas relações, 

sempre que houver, uma relação positiva, propositiva, em cima de 

credibilidade de facilitações de mercado e de relações comerciais, 

principalmente quando a gente fala de agricultura familiar, tanto 

melhor. (Entrevista realizada em Pelotas, Outubro de 2017) 
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9.3 Volumes operados pela Cooperativa Sul Ecológica através dos mercados Institucionais e 

mercados convencionais 

 

Tabela 1. Montante Comercializado pela Cooperativa Sul Ecológica para os Mercados 

institucionais / Mercados Convencionais. 

 

Mercado Institucional Mercado Convencional 

 

2016 

 
2016 

Janeiro  R$         35.875,47  Janeiro  R$         17.423,22  

Fevereiro  R$         52.961,28  Fevereiro  R$         22.893,61  

Março  R$       105.681,54  Março  R$         24.604,32  

Abril  R$       103.549,47  Abril  R$         30.575,72  

Maio  R$       142.896,32  Maio  R$         34.154,06  

Junho  R$         63.641,88  Junho  R$         36.143,75  

Julho  R$       128.679,03  Julho  R$         34.603,79  

Agosto  R$       168.372,60  Agosto  R$         34.219,49  

Setembro  R$       201.249,85  Setembro  R$         30.055,06  

Outubro  R$         84.316,48  Outubro  R$         38.669,19  

Novembro  R$       113.355,03  Novembro  R$         32.434,93  

Dezembro  R$       104.599,41  Dezembro  R$         36.740,02  

Total  R$   1.305.178,36  Total  R$       372.517,16  

 
Fonte: Cooperativa Sul Ecológica, adaptado pelo autor  

 

No ano de 2016 a Cooperativa Sul Ecológica operacionalizou um volume considerável 

em vendas para os mercados institucionais, com base nas informações apresentadas, é 

possível identificar que o volume comercializado para estes mercados no ano de 2016, 

corresponde a aproximadamente 80% do total comercializado. Demonstra a política de 

atuação da cooperativa, reforçando o grau de especialização e segmentação que a cooperativa 

possui em atender estes mercados. É importante salientar que o PAA é um programa voltado a 

atender a demanda dos pequenos agricultores, para ampliar as possibilidades de mercados e 

incentivar a produção local. Desta maneira as organizações cooperativas que auxiliaram na 

construção destes programas, incentivaram a produção de alimentos de acordo com a 

demanda para este mercado de forma organizada, sendo que para que a cooperativa possa se 

habilitar ao fornecimento de alimentos ao PAA, antes precisa organizar a produção de acordo 

com a demanda dos programas institucionais.   

Com base nas tabelas 1 e 2 é possível perceber uma redução considerável no volume 

comercializado, este fato se deve ao período de férias escolares, o fornecimento para o PNAE 

e a interrupção das compras realizadas por estas instituições refletem diretamente na 

Cooperativa. Outro fator a ser considerado é a enorme variação nos montantes 

operacionalizados para os mercados institucionais, o que dificulta enormemente a 
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possibilidade de planejamento da produção para estes mercados, estas variações afetam 

diretamente a viabilidade da cooperativa. 

 

Figura 1. Percentual Comercializado pela Cooperativa Sul Ecológica para os Mercados 

institucionais / Mercados Convencionais. 

 

 
 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica, adaptado pelo autor. 

 

Mesmo com certa dificuldade em renovar os convênios junto à CONAB nas 

modalidades de compra antecipada e formação de estoques, sua capacidade de inserção nas 

compras institucionais para a alimentação escolar, proporcionou a manutenção e inclusive 

superar os volumes comercializados em anos anteriores conforme (Tabela 2). 

 A Sul Ecológica foi uma das poucas cooperativas a acessar os limitados recursos do 

PAA, isto pode ser justificado pelo fato de estar atuando no sistema de produção ecológica, 

aliado à sua enorme capacidade técnica e política de se habilitar às novas modalidades de 

compras governamentais, no caso os restaurantes universitários, redes escolares municipais e 

estaduais, hospitais, entre outros.  

Sendo assim podemos observar na tabela a seguir que houve uma ampliação no 

volume comercializado para o mercado institucional, se comparado com o mesmo período do 

ano anterior.   
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Tabela 2. Evolução do Volume de Vendas da Cooperativa Sul Ecológica, aos mercados 

institucionais no período de janeiro a junho de 2016 e janeiro ao junho de 2017. 

Mercado Institucional 

   

 

2016 2016 

 
2017  

Janeiro  R$         35.875,47  Janeiro  R$           95.586,44   

Fevereiro  R$         52.961,28  Fevereiro  R$           65.841,63   

Março  R$       105.681,54  Março  R$         159.024,82   

Abril  R$       103.549,47  Abril  R$         169.689,66   

Maio  R$       142.896,32  Maio  R$         238.407,97   

Junho  R$         63.641,88  Junho  R$         135.807,37   

Total  R$       504.605,96  Total  R$         864.357,89   

 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica, adaptado pelo autor. 

 

No que se refere aos mercados convencionais, a Cooperativa está buscando ampliar o 

volume de vendas em suas duas lojas. Para isso a cooperativa está buscando a inserção em 

redes de supermercados, pequenos comércios locais, alguns pequenos mercados de cidades 

vizinhas como Rio Grande e Capão do Leão, existindo também a possibilidade da instalação 

de um ponto de venda junto ao Shopping de Pelotas.  

O mercado convencional conforme apresentado nas planilhas 1 e 2 demonstram um 

crescimento constante nas vendas, mesmo a cooperativa estando focada para atender os 

mercados institucionais estes se apresentam como a alternativa mais concreta para o 

crescimento da cooperativa, possibilitando um planejamento para a produção e ampliação 

destes mercados. 

Atualmente a Cooperativa busca incentivar os seus associados a diversificarem a 

produção, para atender as demandas dos consumidores, além de ampliar a diversidade de 

produtos ofertados, através de ações de intercooperação principalmente nos produtos 

destinados ao programa PNAE. Da mesma forma a Cooperativa está em fase final do processo 

de instalação e licenciamento de uma agroindústria de semiprocessados. 

Estas ações já apresentam resultados práticos conforme podemos observar na (Tabela 

3). O volume comercializado no primeiro semestre de 2017, mesmo que em valores não muito 

significativos, superam o volume do mesmo período do ano anterior. Devemos considerar que 

muitas ações que a Cooperativa vem adotando estão em fase inicial e que irão apresentar 

maiores resultados na medida em que forem colocadas em prática.  
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Tabela 3. Evolução do Volume de Vendas da Cooperativa Sul Ecológica, aos mercados 

convencionais no período de janeiro a junho de 2016 e janeiro a junho de 2017. 

 

Mercado Convencional 

 
2016 

 
2017 

Janeiro  R$         17.386,22  Janeiro  R$           30.670,27  

Fevereiro  R$         22.893,61  Fevereiro  R$           27.953,15  

Março  R$         24.604,32  Março  R$           45.302,48  

Abril  R$         30.575,72  Abril  R$           39.137,50  

Maio  R$         34.154,06  Maio  R$           45.762,02  

Junho  R$         36.142,90  Junho  R$           43.611,62  

 
 R$       165.756,83  

 
 R$         232.437,04  

 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica, adaptado pelo autor. 

 

Figura 2. Evolução do Mercado Convencional, Janeiro a Junho de 2016 / Janeiro a Junho de 

2017 

 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica, adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a direção da Cooperativa, nos últimos anos vem ocorrendo algumas 

mudanças, principalmente no volume disponibilizado de recursos para os programas, bem 

como um certo grau de burocratização acerca das chamadas públicas, dificultando seu acesso, 
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obrigando a Cooperativa a destinar uma enorme quantidade de tempo para atender as 

exigências. 

 

Entrevistado DC 01 - A uns dois anos atrás, ele começou a ser mais, a 

documentação ser mais detalhada, a exigência para os agricultores 

começou a ter esta pressão muito grande nesse sentido. A prestação 

de contas mais rigorosa, e recentemente tem uma dificuldade maior, 

nesta questão propriamente dita dos recursos falando em PAA doação 

simultânea (...) a gente teve uma redução muito grande no volume de 

recurso, isso que tem sido as principais mudanças, o sistema de 

prestação de contas ficou muito detalhada (Entrevista realizada em 

Sede da Cooperativa Sul Ecológica, Pelotas, outubro de 2017). 

 

Segundo a diretora da Cooperativa, ultimamente os Municípios mais próximos da 

Cooperativa vêm cumprindo com a determinação baseada na lei 11.947, que prevê que 30% 

dos recursos destinados para alimentação escolar sejam adquiridos da agricultura familiar, 

mas que em muitos casos não é cumprida e que existem formas de dificultar os editais, 

exigindo produtos com a descrição que fogem da realidade das cooperativas. 

 

Entrevistado DC 01 - Se o órgão público não quiser que isso seja 

feito, ele não vai fazer, por exemplo a não compatibilização do 

calendário agrícola, com o próprio pedido da chamada pública, se ele 

não quiser e se não tiver esta sensibilização e esse entendimento como 

uma política pública de inclusão, ele pode dizer que está cumprindo, 

fazendo as chamadas públicas, e não vai estar adquirindo os 30% por 

que não tem agricultura familiar para entregar, isso a gente vê muito 

ainda, chamadas que não correspondem com os produtos que a 

agricultura familiar tem nos períodos de produção, e também quando 

parte para alguns produtos industrializados, também com  a 

descrição que foge da nossa realidade mas ele vem aumentando 

recentemente um pouco nos mais próximos aqui, e que a cooperativa 

vem acessando, todos estão cumprindo os 30%. (Entrevista realizada 

em Sede da Cooperativa Sul Ecológica, Pelotas, Outubro de 2017). 
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Sobre os produtos que a base social da Cooperativa produz e disponibiliza para os 

consumidores, está havendo uma certa adaptação, onde que as demandas do PNAE são 

diferentes que as do PAA, sendo assim foi necessário a Cooperativa buscar formas de se 

adaptar. 

 

Entrevistado DC 01 - Os agricultores ligados a cooperativa 

produziam em grande escala produtos como a abóbora batata doce, 

repolho e couve, e hoje o mercado pensando em PNAE tem uma 

demanda muito maior de outros produtos, cenoura, beterraba, cebola, 

tem uma diversidade maior, então o quadro social está se adaptando 

a estes outros mercados, é que no PAA era em grandes casos esses 

produtos repolho couve, hoje pensando no PNAE tem esta diversidade 

maior, e ai entre os produtos dos cooperados a gente tem é feijão que 

é muito comercializado, e temos também um grupo novo de produção 

que é de banana, que é na cidade de Morrinhos,(...) é um dos 

principais produtos solicitados nas chamadas públicas pensando em 

PNAE, e então o que a gente mais comercializa hoje em dia seria, 

feijão banana, (...) também tem uma Intercooperação com arroz de 

Tapes, a Cooperativa hoje tem esta alternativa de inclusão dos 

demais produtos, uma vez tendo estes produtos, são o carro chefe 

nestas chamadas públicas. (Entrevista realizada em Sede da 

Cooperativa Sul Ecológica, Pelotas, outubro de 2017). 

 

Os circuitos curtos de comercialização, as redes solidárias, estão sendo consideradas 

como uma excelente alternativa para superar este momento de dificuldade ou de redução de 

recursos destinados ao PAA. As redes de comercialização possibilitaram com que as 

cooperativas participassem de editais com maiores volumes demandados e com uma 

diversidade maior de produtos. 

 

Entrevistado DC 01 - A gente enxerga como uma alternativa, 

inclusive uma alternativa de conquistar o mercado e cumprir o 

mercado, então a gente tem feito isso, e uma vez que sozinhos 

digamos é dificilmente um projeto, uma chamada pública quando é 
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aberto é muito grande, a cooperativa conseguiria atender na 

quantidade e na época, todos os produtos então, através dessas redes 

de comercialização isso facilita com que, nós tenhamos uma certa 

garantia de fornecimento e o órgão comprador de garantia que vai 

ter o produto (Entrevista realizada em Sede da Cooperativa Sul 

Ecológica, Pelotas, Outubro de 2017) 

 

O grau de beneficiamento ainda é baixo na Cooperativa, sendo apenas realizados 

procedimentos de higienização, embalagens e rotulagem, além de realizar parcerias com 

algumas agroindústrias e cooperativas. A Cooperativa possui uma unidade licenciada para 

iniciar os processos de mini- processados. 

 

Entrevistado DC 01 - A Cooperativa recentemente a menos de um mês 

ela conseguiu a sua plena legalização da agroindústria da 

cooperativa, atualmente a cooperativa além dos mercados 

institucionais, e dos pontos de venda que ela mesmo tem nós estamos 

comercializando no mercado privado, então hoje o que a gente 

comercializa no mercado privado, ele é feito a higienização e no caso 

colocado na embalagem, para esses mercados, então hoje a 

cooperativa faz esse, teria esse grau de higienização e no caso 

rotulagem, embalagem para esses mercados, e a gente acredita que 

no ano que vem a intenção partindo para esses mercados privados 

que na verdade a gente acha que a nossa dependência é muito grande 

destes mercados institucionais, e sabe que isso está cada vez mais 

difícil então seria uma alternativa, inserir nos mercados 

convencionais (Entrevista realizada em Sede da Cooperativa Sul 

Ecológica, Pelotas, Outubro de 2017). 

 

Segundo o relato da diretora da Cooperativa o número de consumidores que buscam 

por produtos agroecológicos está aumentando gradativamente. A valorização da agricultura 

familiar e o reconhecimento da real importância deste segmento para a sociedade é cada vez 

mais evidente. Neste sentido, a Cooperativa entende que a venda direta para os consumidores 

é uma forma de ampliar o volume de vendas, e superar as dificuldades em caso de uma 

redução do PAA. 
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“Isso assim é que é um dos avanços(...) também uma alternativa, para 

a cooperativa investir em venda direta ao consumidor em outros 

pontos, algo neste sentido, porque o consumidor ele tem procurado 

muito primeiro esta questão que eles tem entendido bastante, e se 

enxergando o que é a agricultura familiar que aqui também não era 

muito falado e pela questão dos produtos orgânicos e também estão 

tendo um olhar bem rigoroso, digamos nessa transparência do que 

que é certificado, com certificação ou não!, isso tem crescido bastante 

no mercado nos últimos dois anos, um ano e meio pra cá, o 

consumidor ele tem procurado mais a questão dos produtos 

orgânicos, produtos ecológicos, certificados da região.” (Entrevista 

realizada em Sede da Cooperativa Sul Ecológica, Pelotas, Outubro de 

2017). 

 

De acordo com as entrevistas podemos considerar que os programas de compras 

institucionais foram capazes de estruturar as cooperativas de produção. No caso da 

Cooperativa Sul Ecológica, podemos considerar que a sua formação e trajetória foi motivada 

com base nos programas institucionais, e a partir da demanda incentivou a criação de núcleos 

de produção para o fornecimento para estes programas. Estes consideram que o mercado 

institucional não pode ser entendido como um programa passageiro, mas deve ser uma 

política pública permanente, com base na produção orgânica, uma visão política maior de 

apoio à agricultura familiar. Mesmo que a Cooperativa não tenha se estruturado de forma 

considerável a ponto de elevar o seu patrimônio, na forma de imobilizados, esta se estruturou 

com uma equipe técnica qualificada para buscar as diversas formas de fornecer para as novas 

modalidades de compras governamentais.  

Ainda com base nas entrevistas, os entrevistados apontam para que a Cooperativa 

busque diversificar seus meios de comercialização, tendo que partir para o mercado aberto 

formal, para as redes de supermercados sem ficar na dependência do mercado institucional. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou identificar a inter-relação da Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares com os mercados institucionais, analisar a importância das políticas 

públicas para as cooperativas da agricultura familiar, principalmente no que se refere às 

compras institucionais, e demonstrar todo um caminho percorrido por cooperativas como a 

Sul Ecológica.  

 Com base na pesquisa de campo, podemos identificar a preocupação das diversas 

lideranças no que se refere à continuação das cooperativas no fornecimento para os mercados 

institucionais. Por conta disso, elas têm buscado diversificar, incentivando a produção de 

frutas e hortigranjeiros mais indicados para o fornecimento da merenda escolar. No entanto, 

elas dificilmente manterão as estruturas atualmente existentes para atender as duas formas de 

mercados (institucionais e convencionais). 

 Mesmo que a Cooperativa esteja buscando várias outras formas de comercialização, 

ainda existe uma enorme dependência nos mercados institucionais. Mesmo assim, podemos 

considerar como fator positivo a experiência acumulada para atender os editais para as novas 

modalidades, no caso PNAE, hospitais, quarteis, presídios, restaurantes universitários. Deste 

modo, mesmo com uma política de redução e cortes, a Cooperativa conseguiu ampliar o 

volume de vendas para os mercados institucionais e acumulou experiência para inserir-se em 

outros mercados, a partir do momento que inicia o processo de agroindustrialização, 

inicialmente com a elaboração de extratos de tomates, verduras semiprocessados, podendo 

ampliar estas experiências para vários outros a fim de agregar valor aos produtos. Aliado a 

isto, a Cooperativa realiza operações de intercooperações adquirindo arroz orgânico oriundo 

de uma cooperativa localizada em Tapes, RS, em um assentamento da reforma agrária, 

aquisição de bananas orgânicas de uma cooperativa do litoral Norte, além de vários outros 

produtos em menor escala de diversos fornecedores ligados à Rede Ecovida.   

 A ampliação da produção ecológica deve ser avaliada como fator de desenvolvimento 

das cooperativas e da agricultura familiar. De acordo com o estudo é possível identificar a 

possibilidade de crescimento da demanda, haja vista a conscientização da população em torno 

dos benefícios à saúde que seu consumo proporciona. 

Para consolidar este potencial é necessário ampliar as pesquisas acerca do tema, para 

que as diversas organizações que atuam diretamente no fornecimento de produtos para os 

mercados institucionais não venham a ser prejudicados. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Nome: ........................................................        Localidade:...................................... 

Escolaridade ...............................................         Idade:............................................. 

 

 

Este questionário foi elaborado com um conjunto de perguntas abertas e fechadas que 

buscam identificar as possíveis consequências junto à cooperativa, no caso de uma redução 

significativa nos volumes de compras institucionais.  

 

1. Na sua visão quais os riscos para as cooperativas da agricultura familiar com uma 

possível redução nos volumes de créditos para as compras institucionais? 

 

2. As outras modalidades de compras no caso o PNAE, Forças Armadas, Presídios, 

Hospitais, poderiam suprir estas demandas ou até mesmo ampliar a demanda?  

 

3. Os programas foram capazes de estruturar as cooperativas para que estas se insiram 

nos mercados convencionais? 

 

 

4. Quais são os volumes comercializados pela cooperativa atualmente para os mercados 

institucionais? 

 

 

5. Quais a principais mudanças relacionadas à aquisição de produtos para os mercados 

institucionais? 

 

 

6. De acordo com a lei 11.947 30% dos recursos federais destinados para a alimentação 

escolar devem ser adquiridos da agricultura familiar, qual o grau de cumprimento 

desta lei por parte do poder público e das instituições de ensino? 
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7. Por se tratar de uma cooperativa de produção exclusiva de produtos agroecológicos, 

quais são os mercados que a cooperativa possui além dos mercados institucionais? 

 

 

8. As redes e as cadeias curtas de comercialização podem ser uma alternativa para a 

comercialização da produção? 

 

9. Atualmente a cooperativa possui alguma ação de comercialização junto a redes ou 

grupos de afinidades, mercado justo ou outras semelhantes? 

 

10. Qual o grau de beneficiamento dos produtos que a cooperativa comercializa? 

 

 

 

11. Qual a capacidade da cooperativa relacionada ao capital de giro para a formação de 

estoques? 

 

 

12.  É possível perceber alguma mudança nos hábitos de consumo da população 

relacionados à preocupação com a saúde ou relacionados à valorização de produtos 

produzidos localmente? 

 

13. Qual deveria ser o foco da Cooperativa para superar estes desafios? 

 

 


