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RESUMO 

Historicamente os agricultores familiares estiveram às margens das políticas públicas 
promovidas pelo governo brasileiro. No entanto, em meados do ano de 2003, o 
governo passou a criar e promover melhorias em inúmeras políticas que pudessem 
amparar e fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar, garantindo renda, 
soberania e reprodução, como é o caso dos mercados institucionais, o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). No entanto, os 
agricultores familiares enfrentam inúmeros obstáculos na inserção nestes mercados. 
Com vistas a reduzir estes obstáculos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
criou o Programa Mais Gestão, para promoção da qualificação da gestão de 
Organizações Econômicas da Agricultura Familiar (OEAF’s), em especial de 
cooperativas. Esta qualificação se dá por meio de equipes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) para que as cooperativas acessem e se mantenham nos 
mercados institucionais. O objetivo do presente estudo foi identificar os fluxos 
desenvolvidos por Kingdon em 1984, que abrem a janela de oportunidade para a 
concepção desse Programa, e discuti-lo, desde sua concepção, até os dias atuais. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a definição de políticas públicas e seu 
desenvolvimento no âmbito da agricultura familiar, além de entrevistas semi-
estruturadas com atores relevantes do Programa. Os resultados mostraram que a 
convergência de fluxos foi percebida como oportunidade para a criação do Programa 
Mais Gestão, aliada a atuação do empreendedor de políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Política pública. Fluxos políticos. Mercados 
institucionais.  

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Historically, family farmers have been on the margins of public policies adopted by the 
Brazilian government. However, in mid-2003, the government went on to create and 
promote with a lot of public policies that could support and encourage the development 
of family agriculture, ensuring income, sovereignty and reproduction, as in the case of 
institutional markets, for example Food Acquisition Program (PAA), the National 
School Feeding Program (PNAE) and the National Program for Production and Use of 
Biodiesel (PNPB). However, family farmers face numerous obstacles to be inserted in 
these markets. With a view to reducing these obstacles, the Ministry of Agrarian 
Development creates, More Management Program, a program which promotes the 
qualification of economic organizations as the Economic Organizations of Family 
Agriculture (OEAF’s), especially cooperatives. This qualification is through assistance 
teams as the Technical Assistence and Rural Extension (ATER) for cooperatives to 
access and remain in the institutional markets. The aim of this study was to identify the 
streams developes by Kingdon in 1984, which clarified the opportunity for the creation 
of this program, and discuss it, since its inception, to the present day. A literature 
review on the definition of public policies and their development within the family farm 
was conducted, as well as semi-structured interviews with relevant stakeholders for 
the program. The results showed that the the convergence of streams was perceived 
as an opportunity for the creation of the More Management Program, together with the 
policy entrepreneurs activity. 
 

Key-words: Family agriculture. Public policy. Political streams. Institutional markets.  
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ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA MAIS GESTÃO:  

ENTRE DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS 

1. APRESENTAÇÃO 

Os agricultores familiares, historicamente às margens das práticas de 

desenvolvimento e apoio por parte do Estado brasileiro, somente a partir da 

Constituição de 1988 conquistaram novos caminhos e trajetórias para buscar meios 

de inserção social. No ano de 1995 o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura (Pronaf) provocou a emergência de outras políticas diferenciadas de 

desenvolvimento rural para esse setor. No âmbito da criação de ministérios, destaca-

se a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999, e da 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), no interior deste em 2001 (GRISA; 

SCHNEIDER, 2015, p. 20).  

Neste trabalho, o conceito de agricultura familiar adotado é o da Lei n° 11.326, 

de 24 de julho de 2006. Na referida Lei, agricultor familiar é assim definido:  

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais;  
II – utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  
(BRASIL, Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, 2006). 

Ainda de acordo com Grisa e Schneider (2015, p.20), a regulamentação da 

Lei da Agricultura Familiar (Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006), como forma de 

reconhecimento da categoria social, é um dos principais instrumentos normativos de 

amparo a essa categoria, pois define sua estrutura conceitual e passa a balizar as 

políticas públicas para esse grupo.  

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006, foram identificados 4 367 902 

estabelecimentos da agricultura familiar, representando um total de 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros. No entanto, esse expressivo valor de empreendimentos 

de agricultores familiares ocupa apenas 24,3% da área ocupada no território brasileiro, 
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enquanto que os estabelecimentos não familiares, apesar de representarem apenas 

15,6% do total de estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada (IBGE, 2009).  

A ausência de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar propiciou 

por volta da década de 80 (período anterior a criação do PRONAF), a percepção de 

que esse setor fundamental para a produção alimentícia no país, encontrava-se em 

um momento de exclusão. No entanto, a agricultura familiar vem ganhando a 

possibilidade de acessar a mercados institucionais como uma alternativa de aproximar 

do consumo a produção de base familiar (PAULA; KAMIMURA; SILVA, 2014).  

Os mercados institucionais são compreendidos como circuitos de venda 

direta, nas quais as redes de trocas possuem um papel definido previamente por 

normas ou convenções, onde o Estado assume o papel central por meio das compras 

públicas. Tais compras que o Estado realiza por meio dos mercados institucionais são 

formas de incentivo para a produção e consumo de alimentos locais e regionais. Como 

exemplo desses mercados pode-se citar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que são mercados para 

compra de alimentos que visam garantir a segurança alimentar e promover a 

agricultura familiar por meio da articulação de políticas públicas (NIEDERLE; 

ALMEIDA, 2013). 

Com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no ano de 

1999, os agricultores familiares passam a contar com reconhecimento político e 

políticas públicas direcionadas a essa categoria social, ampliando o reconhecimento 

governamental para os agricultores. Dentre as competências do MDA, apresenta-se 

a sensibilização por parte do governo para o desenvolvimento de uma vida digna no 

campo e o amadurecimento da democracia brasileira, bem como sua participação 

social por meio da expansão de políticas públicas, até então escassas no âmbito da 

agricultura familiar.  

Uma das competências do MDA é a criação de políticas públicas voltadas 

especificamente à agricultura familiar. Tais políticas seriam fomentadas por meio do 

desenvolvimento de um conjunto de leis, normativos, programas e ações que 

pudessem amparar e fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar. Entretanto, 

mesmo com esse amparo normativo e governamental, os agricultores familiares lutam 
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para que sua geração de renda seja viabilizada, e a partir disso, o MDA vem 

caminhando para possibilitar a inserção desses no mercado. 

A inserção dos agricultores nos mercados estava alinhada com a falta de 

oferta para mercados institucionais desenvolvidos para fortalecer os agricultores 

familiares. Como exemplos de programas desenvolvidos para tal fim, pode-se citar o 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), entre 

outros. Além da necessidade de garantir oferta para o abastecimento da demanda dos 

mercados institucionais, o MDA se depara com a necessidade de garantir a inserção 

dos agricultores familiares nesses mercados como um meio para a garantia de renda, 

soberania e reprodução. A fim de viabilizar essa inserção o MDA promove, de maneira 

pioneira, políticas de apoio e fortalecimento das organizações econômicas da 

agricultura familiar, com prioridade ao âmbito da gestão. 

A formulação das políticas e diretrizes concernentes ao desenvolvimento da 

agricultura familiar compete à Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), bem como o 

planejamento, coordenação, supervisão, promoção, controle e avaliação das 

atividades relacionadas ao desenvolvimento dessa categoria. É atribuição dessa 

secretaria também, promover a articulação de ações voltadas ao desenvolvimento 

rural no âmbito da agricultura familiar e elevar o nível de profissionalização dos 

agricultores familiares, propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e de gestão, 

dentre outros. Como um dos departamentos da SAF, o Departamento de Geração de 

Renda e Agregação de Valor (DEGRAV) apresenta-se como um departamento de 

fomento ao cooperativismo, promoção comercial, desenvolvimento da 

sociobiodiversidade e das sementes, bem como promover o acesso a mercados dos 

agricultores familiares.  

Dessa forma, para poder atender as cooperativas de agricultura familiar por 

meio de ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), o DEGRAV promove 

a criação do Programa Mais Gestão (PMG) no ano de 2012, gestado para promover 

essa assistência por meio da qualificação de seus sistemas de gestão, com o objetivo 

principal de proporcionar o acesso das Organizações Econômicas de Agricultura 

Familiar (OEAF’s), no caso, as cooperativas, aos mercados institucionais. O Mais 

Gestão, basicamente desenvolve um processo de diagnóstico da situação atual da 

cooperativa assistida, seguido da construção de plano de ação para melhorias, 
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correções e inovações frente à situação diagnosticada, culminando na implantação 

deste plano de ação. 

Diante do exposto, surgem alguns questionamentos. Por que o Programa 

Mais Gestão foi criado? Qual o problema que provocou a sua concepção? Qual a 

alternativa ou situação existente à época que permitiu e subsidiou a criação desse 

Programa? Como se dava o momento político à época da criação do Programa? Qual 

a situação atual do Programa Mais Gestão? 

2. JUSTIFICATIVA  

O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, por meio de suas políticas e 

programas voltados para a agregação de valor e geração de renda, tem incentivado a 

agricultura familiar a organizar sua base produtiva e melhorar a gestão de seus 

empreendimentos coletivos, visando sua inserção qualificada nos mercados 

institucionais e privados. Essas políticas setoriais se traduzem em medidas concretas 

capazes de responder às especificidades da agricultura familiar, como desenvolver e 

aperfeiçoar a gestão dos mesmos. 

Gradativamente, os produtos da agricultura familiar têm ganhado maior 

notoriedade e reconhecimento, tanto por parte da demanda do governo, que se traduz 

em políticas e parcerias, também como por uma demanda por parte da sociedade 

como um todo. Tais produtos, que ostentam o Selo de Identificação da Agricultura 

Familiar (SIPAF) em suas embalagens, divulgam e valorizam o trabalho dos 

agricultores familiares e famílias do campo como um todo, fortalecendo a identidade 

social da agricultura familiar perante os consumidores e divulgando a presença 

significativa da agricultura familiar no mercado. 

O Programa Mais Gestão, surge como forma de aperfeiçoar a gestão das 

Organizações Econômicas da Agricultura Familiar (OEAF’s), visando sua inserção e 

desenvolvimento nos mercados institucionais e privados. As atividades e etapas que 

compõem o Programa foram definidas durante o processo de concepção do mesmo, 

além dos objetivos e beneficiários a serem entendidos. Dada a relevância que as 

OEAF’s vem adquirindo com o passar dos anos e a importante contribuição que os 

mercados institucionais representam para estas, é fundamental compreender o por 

quê da concepção de um Programa desse âmbito. 
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Objetivando atender a necessidade que se amplia cada dia mais com relação 

a pessoas capacitadas a desenvolver novos programas e políticas públicas, tal análise 

subsidia a aquisição de conhecimentos técnicos e específicos para auxiliar no 

atendimento a tal demanda que está se mostrando gradativamente de extrema 

importância para o momento governamental, social e econômico do país. Portanto, o 

presente estudo justifica-se diante da necessidade vital de analisar a concepção do 

Programa Mais Gestão a partir do reconhecimento dos fluxos, pois subsidia uma boa 

avaliação e consequentemente melhorias necessárias no Programa, ou até mesmo 

sua extinção, a partir da busca de resposta ao problema central que norteia o presente 

estudo: por que o Programa Mais Gestão foi criado? 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a concepção do Programa Mais Gestão de Assistência Técnica 

Gerencial, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar os fluxos que abrem a janela de oportunidade para a concepção 

do Programa Mais Gestão. 

2. Discutir o Programa Mais Gestão desde sua concepção até os dias atuais, 

especificamente na Contratação das equipes de ATER. 

4. ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Este trabalho pretende analisar a concepção do Programa Mais Gestão a 

partir dos três fluxos que proporcionam a gênese do mesmo, para tanto, considera-se 

que é necessário compreender anteriormente questões básicas como: o que é uma 

política pública? O que significa fazer uma análise de política pública? Quais são os 

fluxos que promovem a formulação de uma agenda? 

Políticas públicas podem ser definidas como “uma diretriz elaborada para 

enfrentar um problema público”, e que possui como elemento fundamental a 

compreensão de que haja a intencionalidade pública e a resposta a determinado 
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problema público (SECCHI, 2010, p.16). Dessa forma, as políticas públicas são 

destinadas a tentar satisfazer demandas dirigidas aos governos, por parte dos atores 

sociais (RUA, 1998). Conforme aponta Caldas (2007), todos os clássicos das políticas 

públicas admitem a existência de um problema, embora não o definam ou o 

caracterizem como tal.  

A análise das políticas públicas pode ser feita a partir de um setor específico 

(saúde, educação, dentre outros) ou a partir de seu ciclo de vida. A ideia do ciclo da 

política pública, apresentada por Souza (2006 apud CALDAS, 2007), conforme 

explicitado na Figura 1, foi desenvolvida ao longo dos anos 70. Para ele e autores 

como Laswell (1971), May e Wildavsky (1977), DeLeon e Brewer (1983), Hogwood e 

Gunn (1984) e Anderson 1984 (apud CALDAS, 2007), a formulação e implementação 

de políticas públicas constituem-se em processos desenvolvidos em etapas, cada qual 

com seus atores, restrições, decisões, desenvolvimentos e resultados. 

 

Figura 1 – Diagrama explicativo sobre o Ciclo da Política Pública desenvolvido ao longo dos anos 70 
Fonte: Compilação dos dados pela autora, Secchi (2010). 

De acordo com Secchi (2010), apesar de sua utilidade, raramente o ciclo de 

políticas públicas reflete a real dinâmica ou vida de uma política pública, geralmente 

as fases se misturam e se alternam. No entanto, a partir do ciclo, pode-se perceber 

que existem momentos distintos no processo de construção da mesma, sendo 
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necessário reconhecer as especificidades de cada momento, o que justifica o presente 

trabalho, pela análise da formulação da política: o Programa Mais Gestão. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Durante a identificação do problema, Kingdon (2003 apud CALDAS, 2007) 

busca compreender como determinada situação se torna um problema, e para isso é 

fundamental a compreensão da diferença entre esses dois conceitos. Situação é 

quando determinado evento sempre ocorre, mas nem sempre é reconhecido pelo 

governo. À medida que determinada situação passa a ser reconhecida por um 

governo e os formuladores de políticas públicas passam a crer que determinado 

problema pode ser solucionado, esta se torna um problema. 

De maneira geral os atores que se atentam para os problemas são os 

formuladores de políticas públicas (visto aqui como agentes políticos), como partidos 

políticos e organizações não governamentais. Para os agentes políticos, os problemas 

são a oportunidade de demostrar e desenvolver determinado trabalho perante a 

sociedade. 

FORMAÇÃO DA AGENDA 

A agenda pode ser compreendida como um associado de problemas ou temas 

entendidos como significativos. Segundo Secchi (2006 apud SECCHI, 2010, p.36): ela 

pode tomar forma de um programa de governo, um planejamento orçamentário, um 

estatuto partidário ou, ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê editorial 

de um jornal entende como importante.  

Cobb e Elder (1983 apud SECCHI, 2010) definem dois tipos de agenda: 

(1) Agenda política: problemas ou temas que a comunidade política percebe 

como merecedor de intervenção pública; 

(2) Agenda formal: conhecida como agenda institucional, aquela que elenca 

os problemas ou temas que o poder público já decidiu enfrentar. 

De acordo com Secchi (2010), existe ainda a agenda da mídia, ou seja, a lista 

de problemas que recebe atenção especial dos diversos meios de comunicação, além 

disso, a mídia pode condicionar e provocar diversas reações, tanto sobre as agendas 

públicas e institucionais, como sobre a sociedade em si. 
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FORMULAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

A etapa da formulação de alternativas ocorre durante a elaboração dos 

métodos, programas, estratégias e ações que poderão alcançar os objetivos a serem 

atingidos pela política pública. As alternativas não necessariamente podem ser 

criadas logo após o surgimento de um problema, ou seja, problemas e soluções não 

surgem aos pares, assim, pode ocorrer de existirem alternativas criadas 

independentemente dos problemas. 

TOMADA DE DECISÃO 

Vista como a etapa que sucede o processo de formulação das alternativas de 

soluções, a tomada de decisão é o momento em que os interesses dos atores são 

equacionados e as intenções de enfrentamento de um problema público são 

explicitados (SECCHI, 2010). 

De acordo com Secchi (2010), outra forma de entender a dinâmica da tomada 

de decisões é aquela em que os policymakers (políticos) primeiro criam soluções para 

depois buscarem um determinado problema para solucionar. John Kingdon (1984 

apud SECCHI, 2010) reforça essa interpretação pelo modelo dos fluxos múltiplos, 

argumentando que para o nascimento de determinada política pública é necessária a 

confluência de problemas, soluções e condições políticas favoráveis, conforme Figura 

2. 

 

Figura 2 – Fluxos múltiplos, desenvolvidos por Kingdon para a formulação de políticas públicas que 
permitem a abertura de uma janela de oportunidades para a consequente criação da política 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Kingdon (1984 apud SECCHI, 2010). 
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O fluxo correspondente aos problemas pode ser entendido como uma 

situação e/ou problema social que admite-se a necessidade em entrar na agenda 

governamental. O fluxo de soluções corresponde a formulação das políticas públicas 

e possíveis soluções de fato para determinado problema. Já o fluxo político remete-

se a situação política e/ou governamental no momento de decisão de inserir 

determinada questão na agenda governamental. 

Para tanto, a conjunção desses três fluxos permite o surgimento da 

denominada janela de oportunidade, que permite de fato que o problema a ser 

resolvido seja inserido na agenda pública governamental, ou seja, na janela de 

oportunidades, permitindo que um determinado problema seja de fato solucionado. 

 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

Sucedendo a tomada de decisão, a implementação da política é o momento 

no qual são produzidos os primeiros resultados que posteriormente subsidiarão a 

avaliação. Durante a fase de implementação regras, rotinas e processos sociais são 

convertidos de intenções em ações (O’TOOLE Jr., 2003 apud SECCHI, 2010). 

Sobre os modelos de implementação de políticas públicas, existem 

basicamente dois, de acordo com Sabatier (1986 apud SECCHI, 2010, p. 46-47): 

(1) Modelo top-down (de cima para baixo): o modelo top-down é 

caracterizado por uma visão funcionalista e tecnicista de que as políticas 

públicas devem ser elaboradas e decididas pela esfera política e que a 

implementação é mero esforço administrativo para achar meios para os 

fins estabelecidos. 

(2) Modelo bottom-up (de baixo para cima): o modelo bottom-up é 

caracterizado pela maior participação dos implementadores no 

escrutínio do problema e na prospecção de soluções durante a 

implementação, e posteriormente, os tomadores de decisão legitimam 

as práticas já experimentadas. 

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

A avaliação da política pública é a fase na qual o processo de implementação 

e o desempenho da política pública são verificados com o intuito de conhecer melhor 
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o estado da política e o nível de redução ou possivelmente resolução do problema que 

a gerou. A avaliação da política pública pode levar à: 

(1) Continuação da política pública da forma em que está; 

(2) Reestruturação de aspectos práticos da política pública, nos casos em 

que as adversidades de implementação existem, mas não são 

suficientemente graves para comprometer a política pública; 

(3) Extinção da política pública nos casos em que o problema público não 

foi resolvido (SECCHI, 2010, p.49). 

EXTINÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

Giuliani (2005 apud SECCHI, 2010), define três causas para a extinção de 

uma política pública: 

(1) O problema que originou a política é percebido como resolvido; 

(2) Os programas, as leis ou as ações que ativavam a política pública são 

percebidas como ineficazes; 

(3) O problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente 

importância e saiu das agendas políticas e formais. 

EMPREENDEDORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Durante a conjunção dos três fluxos (problemas, soluções e político) que 

propiciam a abertura da janela de oportunidades, um componente é fundamental no 

decorrer desse processo: os empreendedores de políticas públicas (policy 

entrepreneurs). Os empreendedores são aqueles, de acordo com Kingdon (2003 apud 

CALDAS, 2007), que estão dispostos a investir tempo, energia, reputação e dinheiro 

em determinada ideia. Esses indivíduos, segundo Capella (2004, p.31), podem ser do 

governo (ocupando altos cargos ou em funções burocráticas no Poder Executivo; ou 

no Congresso), ou mesmo fora do governo, situando-se na academia, na mídia ou 

outros grupos de interesse.  
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De acordo com a mesma autora, os policy entrepreneurs vasculham a “lata de 

lixo” (garbage can)1, unindo soluções a problemas e consequentemente a momentos 

políticos, permitindo dessa maneira que a conjunção dos fluxos possa ocorrer de fato, 

ou seja, que as ideias sejam defendidas, que os problemas encontrem soluções e que 

os momentos políticos favoráveis não sejam perdidos, possibilitando que a política 

possa ser implementada. 

5. POLÍTICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Algumas políticas e programas governamentais vêm contribuindo para a 

valorização dos agricultores familiares, promovendo sua produção local e regional, de 

maneira que seus produtos sejam bem valorizados na região em que são produzidos. 

Dentre os programas promovidos pelo Governo Federal pode-se citar o PAA, o PNAE 

e o PNPB, três programas que valorizam os produtos de agricultura familiar e 

promovem renda para os agricultores. 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído em julho de 2003 

pela Lei n° 10.696, de 2003, objetivando vincular a compra de produtos da agricultura 

familiar com ações de segurança alimentar. Tal lei foi alterada pela Lei n° 12.512, de 

14 de outubro de 2011 e o decreto que mantém o Programa em vigência é o Decreto 

n° 7.775, de 4 de julho de 2012. 

O PAA é executado pelos estados, municípios e pela Companhia Nacional de 

Abastecimento – Conab (empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA). Dessa maneira, os estados, municípios e a 

Conab, com recursos advindos do Governo Federal, compram os alimentos dos 

agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Para acessar ao Programa, o agricultor precisa obter 

a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e comprovar que sua renda, área, mão de 

obra e produção se enquadram na produção familiar (BRASIL, 2015f). 

                                                           
1 O termo “lata de lixo” (garbage can) foi desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972 apud Caldas, 2007) 
para fazer referências as soluções já existentes aos problemas dos governos. 
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Inovador por definir como objetivos centrais fortalecer a agricultura familiar, de 

um lado, e promover a segurança alimentar e o combate a fome para populações sob 

risco ou insegurança alimentar e nutricional, o PAA estabeleceu com pioneirismo 

recursos e metodologia específica para compras públicas de alimentos oriundos da 

agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais, definiu o processo de compras 

por dispensa de licitação, permitindo o diálogo direto entre governo e sociedade civil. 

Nesse âmbito, foi definido uma metodologia para a formação dos preços a serem 

pagos às especificidades locais e regionais (PORTO et al., 2013). 

O PAA promove ainda uma gestão compartilhada para acompanhar e orientar 

a implementação do Programa, de maneira interinstitucional, por meio de um Grupo 

Gestor. O Grupo Gestor é composto por um representante de cada um dos seguintes 

ministérios: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) – 

representado pela Conab –, do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), da 

Fazenda (MF) e, da Educação (MEC). 

Entre os anos de 2003 a 2005, os recursos orçamentários e financeiros 

alocados para o PAA foram exclusivamente do Ministério Extraordinário para a 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (Mesa), posteriormente, do MDS. A partir de 

2006, o alcance do Programa foi ampliado, pois o MDA passou a disponibilizar 

orçamento próprio (PORTO et al., 2013). O PAA opera quatro modalidades de 

execução: incentivo à produção e consumo de leite (PAA Leite), compra com doação 

simultânea, compra direta e formação de estoques.  

Um dos grandes resultados do PAA foi o fortalecimento da organização 

econômica da agricultura familiar, visto que a maior parte dos recursos do PAA é 

executada por meio de compras diretamente de organizações de agricultura familiar, 

como associações e cooperativas (CAMPOS; BIANCHINI, 2013). No ano de 2012, o 

PAA ampliou ainda mais as possibilidades de mercado pelas Compras Institucionais, 

permitindo aos estados, municípios e órgãos federais da administração direta e 

indireta adquirir alimentos da agricultura familiar por meio de chamadas públicas 

(GRISA; SCHNEIDER, 2015), com dispensa de licitação, desde que os preços não 

sejam superiores aos preços no mercado regional. 
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Como forma de valorização de produtos regionais, principalmente de 

quilombolas, extrativistas, quebradeiras de coco babaçu, pescadores artesanais etc., 

o PAA “cria (ou recria) formas de escoamento para produtos que estavam à margem 

dos mercados hegemônicos, que estavam sendo deixados de ser produzidos por 

muitas famílias” (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2014, p.119 apud GRISA; PORTO, 2015, 

p. 164). Da mesma forma, o Programa estimula a aquisição de sementes crioulas, 

fortalecendo e valorizando a biodiversidade. 

Afirmando a importância desse mercado institucional para o Brasil, segue 

evolução dos recursos totais do PAA (em R$ milhões) executado pela CONAB durante 

os anos de 2003 a 2012, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Evolução dos recursos financeiros em milhões (R$) aplicados para o Programa de 
Aquisição de Alimentos 
Fonte: CONAB/SUPAF (apud PORTO et al., 2014). 

Da mesma maneira, segue evolução do total das aquisições (em R$) pelo 

Programa de Aquisição de Alimentos, e também deste total, quantos são (em R$) de 

produtos agroecológicos: 
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Aquisições (R$) 

Ano Total  Produtos agroecológicos 

2009 363.964.228,12 4.237.510,74 

2010 379.735.466,39 6.628.718,83 

2011 451.036.204,40 8.984.771,84 

2012 586.567.130,50 12.595.107,30 

Quadro 1 – Evolução do total de aquisições em miilhões (R$) do Programa de Aquisição de 
Alimentos  e participação dos produtos agroecológicos, dos anos de 2009 a 2012 
Fonte: CONAB/SUPAF apud PORTO et al., 2014.  

É possível observar, portanto, a significância do programa, não só pelo 

montante de investimentos financeiros, mas principalmente com relação ao montante 

investido em produtos agroecológicos, mostrando que o Programa vem evoluindo 

consideravelmente ano após ano, contribuindo não só para a valorização dos 

agricultores familiares, mas promove também a segurança alimentar e o combate a 

fome.  

 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

Datado da década de 40, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) não pôde ser concretizado na época por falta de recursos. No entanto, em 

março de 1955, por meio do Decreto n° 37.106/1955, o Ministério da Educação 

instituiu a Campanha da “Merenda” Escolar (CME), que no ano de 1956 passou a ser 

chamada Campanha Nacional de “Merenda” Escolar (CNME). Após o Golpe Militar, 

mais uma vez essa Campanha foi renomeada, passando a ser chamada Campanha 

Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), por meio do Decreto n° 56.889. Entre os 

anos 73 e 1974 fora criado, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan) 

(AVILA; CALDAS; AVILA, 2013). 

Após todas essas mudanças e decretos, no ano de 1976, a alimentação 

escolar passou a ser financiada por recursos alocados pelo Ministério da Educação 

(MEC), e no ano de 1979 mais uma vez o Programa foi modificado, dessa vez 

passando a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar. Um marco 

importante para o PNAE é a promulgação da Lei n° 8.913, de 18 de julho, que 

oficializou o processo de descentralização do Programa. Segundo Avila, Caldas e 

Avila (2013), esse processo permite a transferência de recursos do Governo Federal 
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para os governos municipais, condicionada à criação dos conselhos de alimentação 

escolar, com funções de fiscalizar o Poder Executivo, controlar a aplicação dos 

recursos financeiros e acompanhar a elaboração dos cardápios.  

No ano de 2009, a Lei n° 11.947, de 16 de junho, regulamentada pela 

Resolução n° 38 de julho de 2009 do FNDE, ampliou o Programa para todo o ensino 

fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e altera e revoga 

as leis anteriores para o Programa. Além disso, a referida lei tornou-se um marco para 

os agricultores familiares, pois obriga que sejam gastos minimamente 30% dos 

recursos transferidos pelo FNDE, com produtos alimentícios oriundos da agricultura 

familiar (BRASIL, Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, 2009). 

É possível observar pelo gráfico a evolução dos recursos financeiros 

investidos no PNAE: 

 

Gráfico 2 – Recursos financeiros em milhões de reais investidos no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar entre os anos 2004 a 2014  
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Compilação dos dados pela autora 
(BRASIL, 2015b) 

O investimento para o Programa, demonstra a expressividade do mesmo, 

principalmente entre o período de 2008 a 2010, quando houve o dobro de investimento 

de recursos financeiros para o Programa, como forma de valorização e 

desenvolvimento para os agricultores familiares.  
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Os recursos para execução do Programa provêm do Tesouro Nacional e estão 

assegurados no Orçamento da União. De acordo com o FNDE, o mesmo realiza 

transferência financeira as Entidades Executoras (EEx) em contas correntes 

específicas abertas pelo próprio FNDE, sem necessidade de celebração de convênio, 

ajuste, acordo, contrato ou qualquer outro instrumento (BRASIL, 2015c). Portanto, as 

EEx ficam responsáveis pela execução do Programa, inclusive pela execução dos 

recursos financeiros.  

Dessa forma, o PNAE não só contribui com a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis por meio da oferta de alimentos para as escolas e de ações de 

educação alimentar e nutricional, visto que o cardápio deve ser elaborado por 

nutricionistas, respeitando inclusive hábitos alimentares culturais e locais, mas 

também contribui com o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem desses 

estudantes. Além disso, o PNAE é um grande desafio da agricultura familiar, por 

proporcionar um mercado institucional aos agricultores familiares organizados de 

forma coletiva nas OEAF’s. 

PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL (PNPB) 

Outro programa que complementa as ações de comercialização dos produtos 

da agricultura familiar é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 

um programa que emergiu no ano de 2004, visando estimular a produção e a compra 

de oleaginosas. Esse Programa interministerial instituiu também o selo “combustível 

social”, concedido pelo MDA ao produtor de biodiesel que adquirir matéria prima e 

assegurar assistência técnica aos agricultores familiares, sendo em contrapartida 

beneficiado por financiamentos e incentivos comerciais e fiscais (GRISA; 

SCHNEIDER, 2013, p.39-40). 

O biodiesel é introduzido na matriz energética brasileira por meio da Lei n° 

11.097, de 13 de janeiro de 2005, instrumento legal que dá visibilidade ao Programa, 

ao conceituar biocombustível e biodiesel. A instituição do Selo de Combustível Social, 

é feita através do Decreto n° 5.297, de 6 de dezembro de 2004. 

O PNPB é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB) que 

envolve os seguintes ministérios: Casa Civil da Presidência da República, Ministério 

da Fazenda, Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura, Pecuária e 



29 
 

 
 

Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Ministério de Minas e Energia, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades e 

Ministério do Desenvolvimento Social.  

O Programa objetiva a implementação de forma sustentável, tanto técnica, 

como econômica na produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e 

no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. Desse modo as 

principais diretrizes do PNPB são: 

(4) Implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social; 

(5) Garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; 

(6) Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas 

fortalecendo as potencialidades regionais para a produção de matéria 

prima (BRASIL, 2015d). 

Produzido a partir de matérias-primas como mamona (Ricinus communis), 

soja (Glycine max) e dendê (Elaeis guineensis), o biodiesel, além de gerar economia 

para o Brasil, principalmente com enfoque para os agricultores familiares, o PNPB 

reduz importações de diesel do petróleo, contribuindo para a preservação do meio 

ambiente. 

No ano de 2011, o MDA, por meio da Instrução Normativa N° 1 de 20 de junho 

de 2011 permite a participação de cooperativas agropecuárias do agricultor familiar 

como fornecedoras de matéria-prima aos Produtores de Biodiesel para os fins de 

concessão e manutenção do Selo Combustível Social. 

Os dados do Quadro 2 revelam os valores para o PNPB, incluindo o número 

de agricultores familiares produtores, a quantidade de unidades com selo combustível 

social, a quantidade de litros de biodiesel produzidos e o valor monetário, em milhões, 

das aquisições da agricultura familiar, entre os anos de 2005 a 2014. 
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BIODIESEL*2 

Ano 

N° de 
agricultores 
familiares 
produtores 

Unidades com 
selo 

combustível 
social 

Litros 
produzidos 

(1.000 
litros)**3 

Aquisições da AF (R$ em 
milhões) 

2005 16.328 3 736 Sem aquisição 

2006 40.595 9 69.002 69 

2007 36.746 26 404.329 118 

2008 28.656 30 1.167.128 277 

2009 51.047 32 1.608.448 677 

2010 100.371 32 2.386.399 1.059 

2011 104.295 37 2.672.760 1.519 

2012 92.673 40 2.717.483 2.110 

2013 83.754 45 2.917.488 2.855 

2014***4 44.304 41 2.746.154 2.662 

Quadro 2 – Números para o Programa Nacional de Produção do Biodiesel durante os anos 2005 a 
2014, revelando a importância do programa para os agricultores familiares 
Fonte: BRASIL, CGBIO/SAF/MDA (BRASIL, 2015e). 

Os dados apresentados revelam a evolução monetária do Programa, 

principalmente para os agricultores familiares, no entanto, os dados revelam que, 

entre o ano de 2013 e 2014, houve um decréscimo nas aquisições para a agricultura 

familiar, revelando que os anos em que o Programa obteve maior sucesso foram 2012 

e 2013. 

O PNPB, portanto, além de promover a geração de renda e inclusão social 

para os agricultores familiares, permite a conservação e valorização do meio 

ambiente, visto que utiliza de recursos renováveis, para a produção do biodiesel, dado 

que o uso de combustíveis de origem fóssil tem sido apontado como o principal 

responsável por causar males do efeito estufa. 

                                                           
2 * Beneficia a agricultoras familiares e assentadas da reforma agrária. 
3 ** Fonte ANP, os valores relacionados referem-se ao volume total de biodiesel produzidos independente se a 
empresa tem o Selo Combustível Social ou não. 
4 *** Em 2014, houve a concessão do Selo Combustível Social para uma empresa do RS e 4 empresas 
produtoras de biodiesel tiveram o cancelamento do Selo Combustível Social. A última ocorreu em outubro. Os 
dados de número de AF produtores e aquisições (R$) são parciais, compreendendo até o mês de outubro. 
Fonte: CGBIO/SAF/MDA 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico e revisão teórica sobre a definição de políticas públicas, e também seu 

desenvolvimento no âmbito da agricultura familiar. A análise do Programa foi 

construída mediante a análise sequencial da política pública, com ênfase nos 

determinantes e condicionantes da concepção. 

A abordagem metodológica utilizar-se-á dos fluxos múltiplos desenvolvido e 

estudado por Kingdon em 1984, que consiste em 3 fluxos, fundamentais para o 

estabelecimento da agenda governamental e a inclusão da política pública na mesma, 

o fluxo de problemas, soluções e político que convergem para a abertura da janela de 

oportunidades. 

O marco temporal consiste no período de discussões e desenvolvimento do 

Programa até a contratação das equipes de implementação da política. 

Durante a análise foram observadas duas dimensões, sendo elas: 

(1) Normativa: compreendendo a análise dos documentos da concepção do 

Programa, definição e legislação pertinente. 

(2) Formulação: compreendendo o levantamento de informações por meio 

de entrevistas e as tomadas de decisões que resultaram na concepção. 

Assim, para o desenvolvimento da metodologia do respectivo estudo visando 

analisar as dimensões normativas e a formulação, foram adotados como instrumentos 

a análise documental referente ao tema; entrevistas realizadas com os diferentes 

atores da concepção e gestão do Programa5 e a triangulação de dados obtido através 

dos estudos. 

Foram realizadas um total de 18 entrevistas, no período de maio a julho, e 

também no mês de novembro de 2015, com a colaboração dos pesquisadores do 

Rede de Universidades na Avaliação do Programa Mais Gestão, desenvolvido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tais entrevistas se mostraram fundamentais 

                                                           
5 O nome dos atores entrevistados, relacionados à concepção e gestão do programa, bem como de outros 
atores fundamentais para auxiliar na compreensão do programa não serão divulgados, com vistas a garantir a 
privacidade dos mesmos, bem como os nomes dos atores, citados durante as entrevistas, foram trocados 
aleatoriamente por nomes fictícios, com o mesmo objetivo. 
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para o conhecimento de elementos como a definição dos objetivos do Programa, 

estratégia de ação das metas e atuação da própria política. No decorrer do texto, os 

Entrevistados são denominados por Ex, sendo o x o número correspondente à ordem 

da entrevista (E1 a E18). Para direcionar as entrevistas, foi elaborado um roteiro semi-

estruturado, conforme Apêndice A. 

Desse modo, a metodologia utilizada para o presente estudo pode ser definida 

como uma pesquisa qualitativa, por constituir-se em uma pesquisa descritiva, na qual 

o investigador interessa-se mais pelo processo do que pelo resultado e também como 

uma pesquisa exploratória, por utilizar o levantamento bibliográfico e entrevista com 

pessoas que tiveram participação com o problema pesquisado (BOAVENTURA, 2004, 

p. 56-57).  

7. RESULTADOS 

Para o desenvolvimento dos resultados do presente estudo, utilizar-se-á como 

base a pesquisa desenvolvida por Caldas (2007) acerca da Formação de agendas 

governamentais locais. Dessa maneira, essa monografia vai de encontro a pesquisa 

de Baptista e Rezende (2011) que, embora afirmem que para o campo de análise de 

políticas públicas a ideia de ciclo sirva como um recurso metodológico, as autoras 

orientam atenção ao uso do mesmo, visto que consideram que este pode restringir a 

análise proposta. 

Este trabalho busca responder por que o Programa Mais Gestão foi 

concebido, e explicar a gênese do mesmo por meio de seus fluxos ao invés de um 

ciclo, visto que a questão fundamental durante uma análise de política pública é 

compreender como um tema torna-se relevante para o governo. Dito isso, dada as 

contingências políticas, a formação da política pública não é linear, mas sim sinuosa 

e complexa, e embora apresentado o ciclo da política como base para compreensão 

do tema, o recurso metodológico utilizado serão os fluxos abordados por Kingdon e 

Thurber (1984 apud Caldas 2007), sendo eles os fluxos de problemas, de soluções e 

de condições políticas, fundamentais para propiciar a janela de oportunidade para a 

publicação da primeira Chamada Pública para a contratação das equipes de ATER 

pelo PMG. 
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Durante o processo de concepção do Programa Mais Gestão, alguns 

elementos são fundamentais para embasar a gênese e conjuntura desse momento. 

Assim, a junção e convergência de alguns fluxos determinam a concepção do mesmo.  

FLUXO DE PROBLEMAS 

O fluxo de problemas é reconhecido como o momento em que determinada 

situação se transforma em um problema, nesse aspecto é importante identificar como 

determinada situação passou a ser reconhecida pelo governo e passou a ser um 

problema. De acordo com Kingdon (1995 apud CALDAS, 2007), três mecanismos são 

capazes de transformar determinada situação em problema: indicadores; eventos, 

crises e símbolos; e feedback das ações do governo.  

(1) Indicadores: como indicadores pode-se citar os mais simples ou de 

primeira geração, como o Produto Interno Bruto (PIB), os Índices de 

Inflação, os custos dos programas governamentais, Índice de 

Mortalidade Infantil, dentre outros, e até mesmo índices compostos e 

mais complexos como o Índice de Desenvolvimento Humano. 

(2) Eventos, crises e símbolos: diversos problemas já existem antes de uma 

eventual crise, no entanto, é necessária a ocorrência de determinada 

crise para elevar a situação à condição de problema, garantindo posição 

de destaque na agenda do governo. 

(3) Feedback sobre programas em fase de desenvolvimento: garantido por 

meio de atividades de monitoramento das políticas já existentes. 

 

Figura 3 – Esquema demonstrando a transformação da situação em problema através de 
indicadores, eventos, símbolos ou feedbacks, por meio da atuação dos formuladores de políticas 
Fonte: Caldas (2007) 
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Ainda de acordo com Caldas (2007), os indicadores por si só podem não 

determinar a existência de um problema, porém sua interpretação pode contribuir na 

construção de uma realidade passível de se tornar um problema. Já os eventos, crises 

e símbolos, têm um importante papel no sentido de chamar a atenção dos governos. 

Porém, na medida em que há um retorno do que vêm acontecendo sobre problemas 

já existentes, como é o caso do feedback dos programas em fase de desenvolvimento 

pelos governos, esse tem fator crucial para elevar uma situação em problema. 

Dessa forma, o fluxo dos problemas que proporcionou a gênese do PMG é 

aqui compreendido pelo monitoramento das políticas já existentes, no caso o PNAE. 

O feedback que transformou a situação em problema pode ser confirmada pelo trecho 

do Projeto NUTRE SP – Análise da Inclusão da Agricultura Familiar na Alimentação 

Escolar no Estado de São Paulo: 

As 100 maiores prefeituras (1,7% do total) recebem cerca de 30% dos 
recursos repassados aos municípios. Dado seu elevado grau de urbanização, 
no entanto, o número de agricultores familiares locais é significativamente 
menor. Assim, tais regiões apresentam a condição específica de, por um lado, 
disporem de um mercado institucional de peso e, por outro, não comportarem 
quantidade compatível de agricultores familiares (BRASIL, 2012d, p.8). 

Bem como pelos dados de aquisições para a agricultura familiar, conforme 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE): 

 

Ano Valor transferido aos 
municípios (total) 

Valor aquisições da agricultura 
familiar (total em porcentagem 

%)* 

2011 29.902.971,75 7,85% 

2012 32.189.208,26 11% 

2013 35.369.315,71 16% 

2014 3.326.551.245,20 21% 

Quadro 3 – Evolução do valor de aquisições da agricultura familiar, entre os anos 2011 a 2014 
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (2015). * Os dados 
disponibilizados pelo FNDE da aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar são 
preliminares, extraídos do Sistema de Gestão de Contas – SigPC – Contas Online do FNDE, em 
funcionamento a partir de 2011, para fins de prestação de contas. As prestações de contas ainda 
estão sob análise, portanto, os dados apresentados são passíveis de alteração. (BRASIL, 2015a) 

Embora os valores para aquisições da agricultura familiar apresentem um 

crescimento considerável ano após ano, ainda assim, não se consegue atender a Lei 
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n° 11.947, de 16 de junho de 2009, que exige que minimamente 30% dos recursos 

transferidos para a compra dos alimentos para a merenda escolar sejam destinados 

a agricultura familiar (BRASIL, Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, 2009). 

Desse modo, os programas como o PAA, PNAE e PNPB são oportunidades 

que o governo oferece para que a agricultura familiar possa aproximar-se de tais 

mercados institucionais por meio de seus produtos, no entanto, os agricultores não 

conseguiam acessá-los, devido a inúmeras dificuldades, principalmente por conta da 

burocratização. Conforme afirma Grisa e Porto (2013), as organizações da agricultura 

familiar têm dificuldade de acessar e se manter nos programas, principalmente por 

conta de se ajustarem às normas sanitárias e à classificação de programas de origem 

vegetal. Esse ponto é confirmado, também, por outro ator, importante durante a 

concepção do PMG: 

Nosso desespero na época era: bom com esse monte de política pública [...], 
naquele momento as ambições eram enormes porque a gente tinha 
crescimento econômico, o cenário era totalmente diferente, era de muitas 
oportunidades, acho que ainda é de muitas oportunidades.  

A gente ia para o mercado internacional, demandava e no mercado nacional, 
a gente sentava com a indústria de alimentos, sentava com o setor 
supermercadista, sentava com indústria de cosméticos, com indústria 
farmacêutica e vinham oportunidades, as compras públicas, PNAE saindo, o 
PAA crescendo, a cada ano aumentado o desafio de atender essas 
demandas regulares. Então esse monte de oportunidades.  

A gente olhava para os empreendimentos, como dizia e dirá o Vinícius6: o 
sujeito chega com as documentações da cooperativa, numa caixa de sapato, 
pra tentar pegar um Pronaf e não pega. Não tem patrimônio, não tem ativo 
nenhum, porque tudo foi doado, conseguiu do Banco do Brasil, do BNDES, 
do dinheiro de fundo perdido, nada está no nome dele [...] (E11, 2015). 

Alguns pontos, no entanto, são susceptíveis de explicar e fundamentar tal 

problema. No ano de 2010, primeiro ano de obrigatoriedade de compra da agricultura 

familiar, uma análise elaborada pela equipe do Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar da Universidade de Brasília (Cecane/UnB), a partir dos dados 

analisados dos pareceres emitidos pelos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) 

dos municípios, como instrumento de prestação de contas do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (FNDE, 2010 apud SARAIVA; et al., 2012), obteve-se os 

seguintes resultados:  

                                                           
6 Os nomes dos atores, citados durante as entrevistas, foram trocados aleatoriamente por nomes fictícios, com 
vistas a garantir a privacidade dos mesmos.  
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 Regiões brasileiras 

Centro 
oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil 

n* % n* % n* % n* % n* % n* % 

Impossibilidade 
de emissão de 

nota fiscal 

9 3,90 34 4,49 9 3,91 22 4,13 7 1,47 81 3,64 

Inviabilidade 
de 

fornecimento 
regular e 

constante de 
gêneros 

46 19,91 194 25,63 59 25,65 103 19,32 68 14,26 470 21,10 

Condições 
higiênico-
sanitárias 

adequadas 

5 2,16 17 2,25 9 3,91 8 1,50 16 3,35 55 2,47 

Outros 96 41,56 222 29,33 76 33,04 238 44,65 101 21,20 733 32,90 

Processo 
singular 

3 1,30 11 1,45 6 2,61 14 2,63 4 0,84 38 1,71 

Não informou 81 35,06 297 39,23 90 39,13 172 32,27 164 34,38 804 36,09 

Não se aplica 20 8,66 81 10,70 22 9,57 45 8,44 165 34,59 333 14,95 

Quadro 4 – Justificativa para o não atendimento aos 30% de recurso executado na compra da 
agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as regiões do Brasil 
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2010 apud SARAIVA et al., 2012). n*: 
Número total de Parecer Conclusivo do CAE analisados dos municípios e estados de cada região 

Corroborando com essas informações, através de leituras e de acordo com 

os entrevistados E17 e E18, no ano de 2015, esse problema, atualmente, é 

reconhecido pelos seguintes pontos:  

(1) Dificuldade dos agricultores familiares, em especial cooperativas, em 

regularizar os documentos necessários para acessar ao PNAE, como a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica/Física;  

(2) Complexidade dos agricultores familiares em manter uma regularidade 

na entrega dos alimentos às escolas;  

(3) Para pequenos produtores e pequenas cooperativas é custoso promover 

uma logística de entrega dos alimentos, caso as escolas sejam distantes 

e a locomoção por vezes seja dificultada;  
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(4) Ainda há resistência em realizar compra, por parte de prefeituras, e 

venda por parte das OEAF’s, por meio de chamadas públicas, visto que 

alguns gestores questionam a legalidade desse instrumento;  

(5) Inúmeras prefeituras não seguem o preço estabelecido pelo PNAE, 

seguem a dinâmica de uma licitação normal, o que se torna inviável 

economicamente para os agricultores familiares. 

Dessa forma, como mostram os dados do FNDE, é comprovado um problema 

evidente em se executar a lei do PNAE, apresentando-se inclusive diversos motivos 

para a dificuldade na execução da mesma.  

FLUXO DE SOLUÇÕES 

Dada a clareza na problemática apresentada, o debate agora se situa na 

tentativa de encontrar a melhorar solução para o problema, visto que não se tinha 

clareza das soluções que poderiam ser estabelecidas.  

Para buscar a melhor solução, parte-se do pressuposto que é necessário 

identificar as fragilidades e saná-las para permitir o acesso aos mercados. No caso 

das OEAF’s, além das dificuldades apontadas pelos agricultores para poder acessar 

ao PNAE, pode-se citar outras fragilidades do ponto de vista gerencial, como a baixa 

qualificação em ferramentas de gestão, a inexistência de investimentos em 

modernização de seus processos para a agregação de valor aos produtos. Nesse 

momento então, o MDA envida esforços no tripé gestão-produto-mercado, para 

buscar a melhor solução para resolver o problema identificado.  

Como os fluxos de problema e soluções não andam aos pares, por vezes 

pode ocorrer da solução para o problema já existir na chamada “lata de lixo” (garbage 

can) desenvolvida por Cohen, March e Olsen (1972 apud Caldas, 2007). De acordo 

com esse modelo, os governos, entulham a agenda institucional com as mais diversas 

propostas. A “lata de lixo” (garbage can) possuía algumas alternativas e dentre elas, 

estava a metodologia Projeto de Extensão Industrial Exportadora (PEIEx), executada 

pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que no ano 

de 2008, o MDA, por intermédio do DEGRAV vislumbrou um possível arranjo de 

adaptação e empreendeu esforços para que a metodologia fosse compartilhada.  
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A metodologia PEIEx, fora originalmente dirigida ao setor de micro e 

pequenas empresas urbanas, para diagnóstico e resolução de problemas técnico-

gerenciais nos campos da gestão, produto e mercado, com o foco na exportação de 

produtos. 

Assim, conforme entrevistado E16, 

Fernando chegou para a equipe e falou: olha, eu fui com o secretário 
participar de uma reunião no MDIC. E o pessoal apresentou pra (sic) gente 
uma ferramenta que eles tem, que se chama PEIEX, e que adaptada a 
realidade da agricultura familiar pode ser muito útil pra nos ajudar a encontrar 
o caminho [...] (E16, 2015). 

O entendimento do DEGRAV era de que é fundamental adotar ações e 

estratégias no sentido de identificar as fragilidades do ponto de vista gerencial, que 

acabam por promover ineficiência e instabilidade para o acesso aos mercados. 

Identificadas essas fragilidades seria fundamental o enfrentamento das mesmas para 

promover a qualificação das organizações associativas da agricultura familiar para 

fomentar a inserção nos diversos processos de comercialização. 

Desse modo, o DEGRAV apoiou a adaptação das ferramentas do PEIEX, 

direcionadas para o contexto da agricultura familiar, respeitando suas particularidades 

e diversidade produtiva, por meio de parceria com a organização não governamental, 

A Casa Verde – Cultura e Meio Ambiente (Convênio MDA 030/2008) e (Termo de 

Parceria 742866/2010) e com o Centro de Apoio a Microempreendedores – CAM 

(Contrato de Repasse n° 07646666/2011). 

Durante o projeto foram definidas as seguintes etapas para a execução da 

metodologia: 

(1) Sensibilização e adesão informada dos empreendimentos; 

(2) Diagnóstico dos empreendimentos; 

(3) Devolutiva dos diagnósticos e apresentação das Propostas de Plano de 

Aprimoramento; 

(4) Implantar soluções (individual e de conjunto) para o fortalecimento dos 

empreendimentos; 

(5) Sistematização e avaliação dos resultados e impactos do Projeto. 
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No entanto, o Termo de Cooperação pretendido entre MDA e MDIC não se 

concretizou, devido a mudanças ocorridas no âmbito do segundo. Essa mudança 

provocou um gap de conhecimentos e capacidade técnica, visto que a metodologia 

não foi transferida. Desse modo, já firmados os convênios, as ONGs mantiveram-se 

no desafio de adaptação da metodologia e suas ferramentas por conta própria, 

conforme aponta entrevista: 

E aí fomos surpreendidos com a notícia de que o PEIEX tinha sido 

engavetado no MDIC, que o Gustavo já não trabalhava mais lá. O 

Gustavo tinha ido para a APEX e que não havia ambiente político para 

qualquer articulação que viabilizasse a capacitação da Casa Verde [...] 

(E6, 2015). 

O compromisso firmado pelas organizações apresentava duas vertentes 

distintas: 

(1) Empreender a adaptação da metodologia; 

(2) Prestar assistência técnica aos empreendimentos envolvidos no projeto. 

Durante o projeto de adaptação, foi desenvolvido pelas duas organizações um 

projeto piloto inicial, como forma de prestação de assistência técnica para 80 

cooperativas, 40 para a Casa Verde, no Centro Oeste e 40 para a CAM, no Nordeste.  

As ONGs, além da adaptação da Metodologia, desenvolveram a base metodológica 

para o que hoje é o Programa Mais Gestão, como a construção do que é o Plano de 

Aprimoramento, bem como a forma de elaboração e implementação, descrição das 

outras atividades como diagnóstico, avaliação para geração da Matriz de Identificação 

Estratégica, definição das funções dos atores das equipes a serem contratadas para 

desempenhar os serviços, dentre outros. Além disso, as experiências dos projetos 

pilotos desenvolvidos pelas ONGs possibilitaram um aprendizado para o MDA 

desenvolver o PMG. 

Porém, o Projeto Piloto firmado com o CAM não chegou a ser concluído, 

ficando pendente a realização de um Seminário de intercâmbio com técnicos do 

Projeto APLs do Cerrado e parte das atividades de implantação dos Planos de 

Aprimoramento. O convênio foi encerrado oficialmente em dezembro de 2012 pela 

SPOA/MDA, mas as atividades já estavam paralisadas desde dezembro de 2010 

quando da solicitação de liberação da terceira e última parcela do Convênio, conforme 

é possível observar pela Figura 4. 
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Figura 4 – Histórico de contratação das Organizações Não Governamentais - A Casa Verde e Centro 
de Apoio a Microempreendedores pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Fonte: Compilação dos dados a partir da cronologia do Programa Mais Gestão feita pelo Entrevistado 
E16.  

FLUXO POLÍTICO 

Para o fluxo político são destacados três elementos que exercem interferência 

sobre a agenda do governo conforme Caldas (2007) sendo eles: o humor nacional, as 

forças políticas organizadas, e as mudanças no interior do governo. 

O humor nacional é caracterizado pela formação de uma atmosfera favorável 

à formação de uma ideia, por pressões do legislativo, difusão intensiva de 

determinada ideia, por embates junto a grupos de pressão ou movimentos sociais, ou 

ainda pelo processo eleitoral (CALDAS, 2009, p. 45). Esse mesmo humor pode 

também provocar a não formação de uma política pública. Já as forças políticas são 

representadas pelos lobistas, ativistas, militantes e outros que tem o papel de 

pressionar o tomador de decisão política. 

As mudanças dentro do governo, conforme Caldas (2007, p.46), têm o 

potencial de desencadear processos que possibilitam ou a inclusão ou a exclusão de 

determinado item na agenda do governo. Tais mudanças podem ser devido a 

2008

•O DEGRAV/SAF/MDA empreendeu um projeto para a adaptação para o seu público de uma Metodologia 
desenvolvida pelo MDIC-SEBRAE (Metodologia PEIEx) para aportar conhecimentos do campo gerencial, 
empreendedor para empreendimentos da Agricultura Familiar.

2008

•Para a adaptação dessa metodologia o MDA firmou dois convênios, sendo um para o Bioma Cerrado - o Projeto 
APLs do Cerrado I - Firmado com a ONG  A Casa Verde Cultura e Meio Ambiente - e, outro, para o Bioma Caatinga -
o Projeto de Apoio à Gestão de Empreendimentos - fimado com a ONG CAM - Centro de Apoio a Micro 
Empreendedores.

2008
•Em 08 de julho ocorreu liberação de recursos para iniciar o Projeto APLs do Cerrado executado pela "A Casa 

Verde".

2009
•17 de abril ocorreu liberação de recursos da primeira parcela para iniciar o Projeto de Apoio a Gestão Executado 

pelo CAM.

2010
•Assinatura do Termo de Parceria APLs do Cerrado II com A Casa Verde em julho, continuando o projeto anterior.
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mudanças de equipe; mudanças na composição das Assembleias Legislativas; 

mudanças de chefia; mudanças do arcabouço institucional ou deslocamento de 

determinado programa ou política de governo de uma secretaria para outra. 

Formulado o problema e indicada a alternativa de solução, a conjuntura 

política favorável para o desenvolvimento de uma política pública para a agricultura 

familiar começou a se desdobrar concretamente em meados de 2003, no primeiro 

mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, de acordo com o 

Instituto Cidadania (2001 apud FORNAZIER, 2014), a criação de mercados 

institucionais ou compras governamentais, surge como um objetivo de política pública 

nas propostas do Programa Fome Zero em 2001.  

Além do Programa Fome Zero que buscava combater a fome e promover a 

segurança alimentar, durante o mandato do ex-presidente Lula, foi criado o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), por meio da Lei n° 10.696, de 2 de julho, com o 

objetivo de incentivar a agricultura familiar através de ações vinculadas à distribuição 

de produtos agropecuários, para pessoas em situação de insegurança alimentar 

(FORNAZIER, 2014, p.76). Porém, o principal apoio e incentivo para os agricultores 

familiares ocorrem no ano de 2009 com o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), através da Lei n° 11.947 de 2009, que determina que minimamente 30% dos 

recursos investidos para alimentação escolar, sejam destinados para a aquisição de 

gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. 

Porém, além de políticas de apoio a comercialização, inúmeros outros 

programas e políticas públicas surgiram e foram reforçados no período do governo 

Lula, como o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), datado do ano 

de 1995, mas que passou por inúmeros aperfeiçoamentos; criação da Política de 

Garantia de Preços Mínimos para os produtos agropecuários (PGPM-bio, pela Lei N° 

11.775 de 2008); instituição da Lei da Agricultura Familiar (pela lei N° 11.326 de 2006 

– Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais); 

dentre outros.  

Dessa maneira, o desenvolvimento de alguns programas que valorizam e 

incentivam a agricultura familiar e também, associados a promoção e garantia da 

segurança alimentar, como o PNAE, no decorrer dos dois mandatos do ex-presidente 
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Luiz Inácio Lula da Silva, permitiram o momento favorável ao fluxo político para a 

gênese do PMG.  

JANELA DE OPORTUNIDADE 

A convergência dos três fluxos: problemas, soluções e momento político 

favorável, permitem a janela de oportunidades. Sua abertura ocorre influenciada, 

segundo Caldas (2007), pelo fluxo de problemas ou pelo fluxo de decisão política. No 

entanto, para o presente estudo, a abertura para a janela de oportunidade dá-se 

principalmente pelo fluxo de problemas e pelo fluxo político, além de possuir um ator 

fundamental para o desenvolvimento desse processo: o empreendedor de políticas 

públicas, como é possível observar pelos trechos das entrevistas transcritas abaixo: 

O Programa nasce dessa lacuna no atendimento da assistência técnica que 
não tinha um olhar de acompanhamento técnico permanente para o sujeito 
poder, o sujeito jurídico, no caso, a organização econômica, se preparar para 
capturar essas oportunidades. Porque não era só uma questão de não ter 
dinheiro, a gente percebe claramente que a questão é de deficiência na 
gestão. [...] Ai, a gente percebeu a lacuna e identificou que era necessário 
desenvolver uma assistência técnica de pessoa jurídica. A PNATER sempre 
teve essa discussão e o nosso papel no nosso departamento, nossa missão 
é cuidar disso. A gente pensou em preencher essa lacuna com uma ATER 
voltada para gestão e o ferramental, bom, tem mil ferramentais, 
provavelmente, algum tinha que ser. Nós por acaso encontramos esse no 
caminho. Bom, não vamos ficar discutindo qual vai ser. A descoberta foi 
acidental. [...] (E11, 2015). 

Dessa forma, o empreendedor de políticas públicas responsável por 

impulsionar a criação do PMG, foi o Fernando7 Coordenador do DEGRAV à época da 

concepção do mesmo. Tal Departamento foi formado no início do Governo Lula, entre 

2003 e 2005, ainda com o formato de Coordenação. O tema estruturante para o 

departamento era o biodiesel, no entanto, o mesmo foi crescendo e se tornou uma 

espécie de guarda-chuva, como o coração da Secretaria da Agricultura Familiar, 

abrangendo temas como comercialização, orgânicos, feiras, artesanato etc.  

A atuação de Fernando durante a criação do PMG é comprovada 

principalmente pelas entrevistas com os atores que participaram ativamente desse 

processo, ressaltando a vontade que o mesmo tinha em implementar um programa 

que pudesse promover melhoramento de produtos e acesso a mercados para os 

                                                           
7 O nome do empreendedor de política pública responsável por impulsionar a criação do Programa Mais 
Gestão foi alterado, com vistas a garantir a privacidade dos mesmos. 
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agricultores familiares, além de suas iniciativas e influência política dentro do 

Ministério: 

[...] foi um convite do MDIC para apresentar o PEIEX para o secretário, que 
na época era o Igor. [...] Era o Secretário de Agricultura Familiar. E o 
Fernando o acompanhou nessa visita. (O MDIC) Eles que apresentaram para 
o MDA esse Programa e falaram que era muito útil, uma ferramenta muito 
bacana [...]. O Fernando, economista e com esta fama e essa vontade de 
colocar os produtos da agricultura familiar no mercado né, “vamo vamo vamo” 
(sic), empurrava a equipe para isso (E16, 2015.) 

Da mesma forma, corroborando com essa entrevistada, afirmou o próprio 

Fernando: 

[...] na cooperativa a gente não vê um ATER de CNPJ, um ATER para pessoa 
jurídica. Então a gente começou a refletir sobre essa necessidade, aí surgiu 
a oportunidade de dialogar com o MDIC, que estava com o mesmo desafio 
das micro e pequenas empresas que queriam exportar, precisavam de um 
salto de gestão. Foi apresentado para nós o tal do PEIEX [...] então, a gente 
viu que a metodologia era interessante, porque era para pequeno. Daí a gente 
desafiou a adaptar ela para a cooperativa, de pegar o instrumental básico, e 
contratamos duas instituições, que foi: a Casa Verde, que penou com os 
projetos, foi uma experiência riquíssima para nós, porque eles cuidaram de 
40 empreendimentos, e a outra CAM, que cuidou dos outros 40 (E11, 2015).  

Isto posto, aberta a janela de oportunidades, o MDA, através do 

empreendedor de políticas públicas, pôde desenvolver uma assistência técnica de 

pessoa jurídica, especificamente uma ATER voltada para a gestão das Organizações 

Econômicas da Agricultura Familiar. O Programa Mais Gestão, criado a partir da 

adaptação da metodologia PEIEx ampara-se na Nova Lei de ATER, a Lei n° 12.188, 

de 11 de janeiro de 2010. 

A consolidação dessa lei provocou inovações entre a União e as entidades de 

ATER no Brasil, por dispensar as licitações, pela alteração da Lei 8.666 de 1993 e por 

alterar o instrumento jurídico utilizado, de convênios para contratos. Por meio dessas 

alterações, as chamadas permitem que as equipes possam ser do âmbito público, por 

meio da sociedade civil ou até mesmo da esfera privada. Além disso, as chamadas 

públicas permitem que o dinheiro seja repassado às contratadas somente após a 

entrega do produto especificado na chamada (AVILA et al., 2015). 

O Programa Mais Gestão 

O Programa Mais Gestão apresenta-se como uma política inovadora, 

principalmente pelo seu instrumento ser uma chamada pública para contratar as 

equipes de ATER a oferecer a assistência, e não em forma de convênio que é um 



44 
 

 
 

instrumento moroso principalmente durante a prestação de contas. Para poder 

participar do Programa, as cooperativas, que são organizações de caráter econômico, 

obrigatoriamente precisam apresentar a DAP Jurídica, visto que segundo a Lei de 

ATER, somente as organizações que possuem DAP podem acessar as políticas 

públicas.  

O Programa dispõe de uma abordagem multidisciplinar, por meio da 

contratação das equipes de ATER nesse âmbito, pois, o Mais Gestão atende as mais 

diversas cooperativas, com os mais diversos problemas, atuando e ajudando a 

melhorar em mais de uma área. Dessa maneira, essas equipes poderão identificar e 

resolver problemas técnico-gerenciais e tecnológicos, incrementando a 

competitividade e promovendo a cultura de sustentabilidade social e econômica.  

Conforme Chamada Pública N° 04, o PMG possui os seguintes objetivos: 

(1) Fortalecer o associativismo e o desenvolvimento institucional de 

empreendimentos da Agricultura Familiar; 

(2) Ampliar o acesso a produtos e serviços de apoio disponíveis nas 

instituições de governo e setor privado; 

(3) Introduzir melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas nos 

empreendimentos; 

(4) Incrementar o desempenho dos empreendimentos; 

(5) Contribuir para a elevação dos níveis de emprego e renda; 

(6) Promover a capacitação para a inovação; 

(7) Promover o protagonismo dos empreendedores familiares na interação 

entre os empreendimentos e instituição de apoio e cooperação (BRASIL, 

2012). 

Desse modo, para poder dar andamento ao Programa gestado, a partir do ano 

de 2012, foi publicada a primeira Chamada Pública SAF/ATER com vistas a 

aperfeiçoar a gestão das cooperativas de agricultura familiar e assim proporcionar seu 

acesso ao mercado. Foram publicadas quatro chamadas públicas, a saber: 
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(1) Chamada Pública SAF/ATER 04/2012, com o objetivo de Apoiar e 

qualificar a gestão de empreendimentos da agricultura familiar e sua 

inserção no mercado de alimentação escolar; 

(2) Chamada Pública SAF/ATER 6/2012, com o objetivo de Qualificar e 

fortalecer a gestão dos empreendimentos coletivos de agricultura família 

no PNAE e outros mercados; 

(3) Chamada 7/2012, com o objetivo de Qualificação da gestão, 

fortalecimento e inserção de empreendimentos coletivos da agricultura 

familiar no Programa Nacional de Uso e Produção do Biodiesel e outros 

mercados, objetivando a efetiva realização, ampliação e qualificação da 

atuação dos empreendimentos coletivos na cadeia produtiva do 

biodiesel ou ainda, na implantação de formas sustentáveis de 

comercialização da produção de oleaginosas, comercialização de 

excedentes da produção de alimentos consorciados no mercado 

institucional (PNAE e PAA) e qualificação da gestão destes 

empreendimentos; e, 

(4) Chamada 17/2013, com o objetivo de Qualificar a organização, 

processamento, agroindustrialização e comercialização dos produtos da 

agricultura familiar e garantir o acesso a mercados institucionais e 

privados, especialmente no âmbito do PNAE. 

A partir da compilação das informações das quatro chamadas já lançadas pelo 

Programa, é possível perceber de maneira geral os objetivos, metas e produtos do 

mesmo, conforme Quadro 5: 
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Objetivo 
Geral  

 
 

Objetivos 
Específicos 

 
 

Metas   
 

Produtos 

           

      

Apoiar e qualificar a gestão de 
empreendimentos da 

agricultura familiar 

    

           

            

           
Mobilização e seleção 

de cooperativas            

             

              

       

Qualificar e fortalecer a gestão 
dos empreendimentos 

coletivos de agricultura familiar 

      Pré-diagnóstico e 
diagnóstico individual 

das cooperativas 
            

   

Fortalecimento da 
gestão das OEAF’s 

        

Apoiar e qualificar 
a gestão de 

empreendimentos 
da agricultura 
familiar e sua 
inserção no 
mercado de 
alimentação 

escolar 

           

           
Reuniões de 
articulação 

            

              

       

Qualificação e fortalecimento 
dos empreendimentos da 

agricultura familiar para a sua 
inserção no Programa Nacional 
de Uso e Produção do Biodiesel 

e outros mercados 

      

   

Aumentar a 
competitividade 

das OEAF’s com a 
finalidade de 

ampliar a 
comercialização de 

seus produtos 

        

Estudo de demandas             

           

             

           
Plano de 

aprimoramento 
           

          

              

       

Qualificar a organização, 
processamento, 

agroindustialização e 
comercialização dos produtos 

da agricultura familiar 
garantindo acesso a mercados 
institucionais, especialmente 

no âmbito do PNAE e privados 

     
Avaliação final do 

projeto             

           

            

           

           

          

Quadro 5 – Matriz lógica geral do Programa Mais Gestão, demonstrando os objetivos geral e 
específicos, além das metas e produtos. 
Fonte: Elaboração da autora a partir das informações das chamadas. (BRASIL, 2012a, b, c; 2013). 

Desse modo, houve um empenho, do DEGRAV e dos atores envolvidos no 

Programa Mais Gestão, em lançar três chamadas distintas, atendendo ao mesmo 

público, no entanto com objetivos específicos distintos, durante um mesmo ano, 

conforme Figura 5:  
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Figura 5 – Cronologia das Chamadas Públicas lançadas pelo Programa Mais Gestão 
Fonte: Compilação dos dados pela autora (BRASIL, 2012a, b, c; 2013).  

As Chamadas Públicas são lançadas para poder contratar as entidades 

executoras de serviços de assistência técnica e extensão rural, com equipes 

multidisciplinares, para qualificação da gestão, apoio ao fortalecimento e à inserção 

de cooperativas da agricultura familiar nos mercados institucionais. As equipes de 

ATER contratadas terão um número de cooperativas e áreas geográficas já 

delimitadas na Chamada, bem como a descrição de todas as atividades a serem 

desempenhadas durante o contrato, um cronograma de entrega dos produtos, a 

especificação da equipe técnica a ser contratada e o valor da chamada. 

As atividades a serem desempenhadas pelas equipes são: 

(1) Mobilização e seleção das cooperativas; 

(2) Pré-diagnóstico individual das cooperativas; 

(3) Diagnóstico individual das cooperativas; 

(4) Reuniões de articulação; 

(5) Estudo da demanda das entidades executoras; 

(6) Plano de aprimoramento da cooperativa; 

2012

• Lançamento em junho da Chamada Pública ATER/Mais Gestão PNAE para 
qualificação da gestão de empreendimentos coletivos da Agricultura 
Familiar - cooperativas detentoras de DAP - CH 04-2012.

2012
• Lançamento em setembro da Chamada Pública ATER/Mais Gestão 

Biodiesel CH 06-2012.

2012
• Lançamento em setembro da Chamada Pública ATER/Mais Gestão Mais 

Mais Gestão - CH 07-2012.

2013
• Lançamento da Chamada Pública ATER/Mais  Gestão - CH 17-2013.
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(7) Visitas técnicas para implementação do plano de aprimoramento; 

(8) Atualização do plano de aprimoramento; 

(9) Encontro de avaliação final do projeto (BRASIL, 2012a). 

De acordo com o entrevistado E4, no âmbito do Governo Federal, não há 

política pública com objetivos consonantes aos estabelecidos pelo Mais Gestão: “[...] 

não tinha política com objetivo similar. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) tinha uma política. Já tinha sido feito uma política 

assim, parecida, mas anterior. Mas vigente não tinha nada”. Dessa maneira é 

perceptível o caráter inovador e específico assumido pelo PMG, visto que ele vem 

subsidiar qualificação a cooperativas para poder acessar a outras políticas públicas.  

O Mais Gestão nos dias atuais 

Idealizado para ser uma política pública modelo bottom-up, com participação 

dos implementadores durante a tomada de decisão, o PMG apresenta-se como uma 

política top-down, na qual as decisões são elaboradas e tomadas pela esfera política, 

visto que não promoveu amplo debate com a sociedade civil e a implementação é 

mero esforço administrativo das equipes de ATER, conforme explica a entrevistada 

E10: “não havia tempo para fazer uma rodada com sociedade civil, [...] perderíamos 

muito tempo” (E10, 2015).  

Lançado no ano de 2012, atualmente o Programa Mais Gestão é operado 

pelas Coordenações Gerais de Biocombustíveis, que faz parte do DEGRAV, 

responsável pela fiscalização da chamada 07, conforme é possível observar pela 

Figura 6. As chamadas 04, 06 e 17 são fiscalizadas pela Coordenação de 

Cooperativismo, que ainda não está vinculado diretamente a nenhum departamento, 

e não aparece no organograma do Ministério até o momento, bem como nenhuma 

outra coordenação. 

Desse modo, pela estrutura organizacional do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, apresentado pela Figura 6, estão vinculados a SAF os seguintes 

Departamentos: de Financiamento e Proteção da Produção; de Assistência Técnica e 

Extensão Rural e de Geração de Renda e Agregação de Valor.  



49 
 

 
 

 

Figura 6 – Organograma do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

A Coordenação de Cooperativismo, inclusive, foi criada por meio da 

expressividade do Programa Mais Gestão, como bem confirma o depoimento do 

entrevistado E2:  

[...] o MDA criou o Departamento [Coordenação] de cooperativismo, é a 
coordenação de cooperativas. Foi um processo de amadurecimento que veio 
com o Mais Gestão, eu acredito que foi isso, que o Mais Gestão trouxe essa 
coisa, tipo, olha a gente precisa entender mais de cooperativas, a gente 
precisa entrar mais no mundo da cooperativa, até porque a gente tava (sic) 
dizendo que o Mais Gestão era voltado pra cooperativa, mas o que é o 
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cooperativismo? Quem trabalhava com o cooperativismo no MDA era a 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) [...]. Toda a caixinha que 
dizia respeito ao cooperativismo estava na SDT, a gente tinha contato, mas 
não assim com o zelo, com o aprimoramento, que no andar da carruagem a 
gente percebeu que deveria ter, a gente não trabalhava tão claramente isso. 
Assim, toda vez que tinha uma questão de cooperativa, ah vamos conversar 
com a SDT (E2, 2015). 

O Programa executa as chamadas 04 com atendimento a 201 cooperativas, 

a chamada 06 com 168 cooperativas, a chamada 07 com 24 cooperativas e por fim a 

chamada 17 atendendo 55 cooperativas. São atendidas assim 448 cooperativas nos 

seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina, 

São Paulo, conforme Quadro 6: 

UF AL BA CE ES GO MA MG MS MT PB PE PI PR RN RS SC SE SP 

Total de 
Cooperativas 

8 45 13 15 26 2 26 1 5 14 16 2 55 12 92 62 9 45 

Quadro 6 – Total de cooperativas atendidas pelo Programa Mais Gestão, por estado brasileir 
Fonte: Compilação da autora 

Dentro dessas 448 cooperativas atendidas pelo Programa, são diversos os 

produtos comercializados: frutas, hortaliças, grãos, mandiocas, farinhas, carnes, ovo, 

mel e derivados; lácteos; derivados de cana; castanhas e amendoim; balas, caramelos 

e similares; óleos e gorduras; diversos e artesanato. 

Conforme as Chamadas Públicas já lançadas pelo MDA foram calculados 

para o Programa Mais Gestão R$ 71.692.438,17 (setenta e um milhões, seiscentos e 

noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos). 

Subdividido do seguinte modo: R$ 25.026.700,82 (vinte e cinco milhões, vinte e seis 

mil, setecentos reais e oitenta e dois centavos), para a Chamada 04 em 2012; R$ 

37.607.053,88 (trinta e sete milhões, setecentos e sete mil, cinquenta e três reais e 

oitenta e oito centavos) para a Chamada 06 em 2012; R$ 4.154.112,94 (quatro 

milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e doze reais e noventa e quatro 

centavos) para a Chamada 07 em 2012 e R$ 4.904.570,53 (quatro milhões, 

novecentos e quatro mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) para 

a Chamada 07 em 2013. 
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Até o presente momento, as equipes de ATER não finalizaram seus produtos, 

porém, por meio das entrevistas com os atores que estão diretamente relacionados 

com esse Programa, é possível perceber a mobilização dos responsáveis por 

coordenar o mesmo e pensar na ampliação do Programa Mais Gestão, como por 

exemplo, promovê-lo também para outras Organizações, como as associações. O 

Programa ainda não oferece assistência a associações, pois seu objetivo principal é 

proporcionar melhorias para as organizações objetivando o acesso ao mercado, 

promovendo lucro, o que contradiz com a finalidade das associações, que é oferecer 

assistência social, educacional, cultural e outras. Corroborando desse modo com a 

finalidade das cooperativas que é essencialmente promover lucro aos cooperados. 

Com a ampliação do Programa, portanto, pode-se pensar na ampliação de 

seus objetivos para o aperfeiçoamento organizacional não só para o acesso ao 

mercado das cooperativas, mas para a melhoria em si das organizações, garantindo 

a longevidade e prosperidade das mesmas.  
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8. CONCLUSÃO 

A ideia de criar mercados institucionais para promover o acesso dos 

agricultores familiares nos mesmos é uma oportunidade que o Estado vem 

desenvolvendo ano após ano. No entanto, acessar esses mercados não é um feito 

que Organizações Econômicas da Agricultura Familiar (OEAF’s) vêm 

desempenhando com facilidade.  

Dessa maneira, a partir desse estudo, foi possível perceber por que o 

Programa Mais Gestão foi criado, por meio da ideia de formação de agendas de 

governo. Foram descritos os fluxos que ao se convergirem permitiram a criação de 

uma janela de oportunidades, aliado ao importante papel do empreendedor de 

políticas públicas, sendo eles os fluxos do problema, das soluções e político 

(propostos por Kingdon). 

Estava formulado o problema a partir do momento em que é reconhecida a 

falta de acesso das cooperativas aos mercados institucionais, em especial ao PNAE, 

pelo reconhecimento da dificuldade em implementar a lei desse Programa, ou seja, 

atender os 30% (trinta por cento) exigidos por lei que deveriam ser gastos pela compra 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

Embora não concomitante ao fluxo de problema, fora indicada a alternativa de 

soluções pela adaptação da metodologia PEIEX, do MDIC, pelas ONGs “A Casa 

Verde” e “CAM”, que mesmo com todas as dificuldades durante todo o convênio, ainda 

assim adaptaram a metodologia para os moldes da agricultura familiar. E desse modo, 

o momento político não poderia ser mais favorável visto que o Governo à época 

desenvolvia políticas e programas para a agricultura familiar, inclusive associando 

esse setor com outras temáticas. 

Assim, o empreendedor da política pública, durante a abertura da janela de 

oportunidade foi hábil em promover a concepção desse Programa, visto que ele foi 

criado, devido a uma carência de atendimento aos mercados institucionais e para 

sanar tal problema, o MDA envida esforços no tripé gestão-produto-mercado, 

promovendo melhorias na gestão e na produção das organizações para que elas 

possam acessar aos mercados. 
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Desde o lançamento da primeira chamada no ano de 2012, até os dias atuais, 

o Programa vem atendendo mais de 400 cooperativas, em quase todos os estados 

brasileiros, por meio das Equipes de Assistência Técnica e Extensão Rural, que 

realizam um diagnóstico sobre tais organizações para posteriormente indicarem as 

alternativas e soluções para as deficiências e problemas encontrados, por meio do 

Plano de Aprimoramento.  

É dada, portanto, a importância e inovação do Programa Mais Gestão 

enquanto política pública responsável por promover uma qualificação para as 

cooperativas da agricultura familiar, por meio das ações das equipes de ATER, que 

além de propiciar o acesso das mesmas aos mercados institucionais, provoca também 

uma sinergia com as outras políticas públicas desenvolvidas não só pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Essas características, inclusive, corroboram com a ideia de 

ampliação do Programa, por meio de lançamento de novas chamadas, bem como 

ampliação do tipo de público atendido, como também para associações, como foi 

possível observar durante as entrevistas. 

Além da inovação e relevância que o objetivo principal do Programa carrega 

e o montante de recursos investidos no mesmo até o momento, estes revelam a 

necessidade de uma reflexão acerca de como o mesmo vem sendo implementado por 

meio da atuação das equipes de ATER, bem como a promoção de diálogo da 

cooperativa com o Território Rural em que a mesma se localiza. 

Os resultados apresentados oriundos deste estudo, levanta a questão sobre 

as novas pesquisas que devem ser realizadas com o intuito de responder as possíveis 

lacunas abertas pelo mesmo, visto que o Programa Mais Gestão encontra-se em fase 

de implementação, revelando a necessidade de avaliar se este PMG propicia o acesso 

das OEAF’s aos mercados institucionais, a partir da melhoria da gestão das 

cooperativas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas8 

(1)  G1 - Gestão do Programa – Governança 

 Quais são os instrumentos/espaços de governança do Programa? 

 Qual a participação da sociedade no Programa Mais Gestão? 

 Como é a relação (reuniões, por exemplo) da equipe de gestores 

do MDA com a equipe das entidades executoras? 

 Como é a estrutura organizacional do MDA para implementação 

do Mais Gestão? E qual o papel de cada gestor no processo de 

governança do Programa? 

 O grupo gestor do MDA é o mesmo desde a implementação do 

Mais Gestão (na direção estratégica, tática e operacional)? Caso 

não, quais foram as implicações com as mudanças de gestores 

nos diferentes níveis? 

 Quais são os instrumentos utilizados para implementar o Mais 

Gestão? Esses instrumentos são suficientes para garantir a 

implantação? O que tem assegurado a execução das atividades 

do Mais Gestão? 

 Qual o grau (se existe) de flexibilidade das contratadas na 

execução do programa? Como isso (pode) ocorrer? 

 Qual a estratégia (técnica e política) utilizada na indicação das 

cooperativas pelo MDA? Quais são as justificativas para o MDA 

indicar parte dos empreendimentos? 

 O MDA considera (considerou) as experiências/propostas 

metodológicas das entidades executoras para as novas 

chamadas do Mais Gestão? 

                                                           
8 Perguntas elaboradas em colaboração com os integrantes do Projeto Rede de Universidades na 
Avaliação do Programa Mais Gestão. 
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 Como o Programa Mais Gestão “dialoga” com os outros 

programas de ATER? 


