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Resumo 

Este trabalho analisa a importância do mercado institucional do PNAE em cooperativas da agricultura 

familiar na região central do Estado do Rio Grande do Sul, abordando o impacto financeiro e 

organizacional da política pública para a organização cooperativa, seu território e seus associados. A 

problemática da influência do PNAE nas cooperativas foi estudada a partir da análise dos impactos 

positivos e negativos nos aspectos econômico, social e organizacional nas cooperativas da 

agricultura familiar causados pelo acesso ao PNAE, analisando a influência da política pública do 

PNAE no orçamento das cooperativas da agricultura familiar e identificando impactos da mesma na 

infraestrutura das cooperativas da agricultura familiar. A metodologia utilizada foi a de pesquisa 

explicativa, com estudo de caso múltiplo e comparativo, a partir de entrevistas. A comparação ocorreu 

entre três cooperativas da região central do Estado do Rio Grande do Sul: COOPERCAF, de 

Cachoeira do Sul, COOPERVEC, de Vera Cruz e COOPERCEDRO, de Santa Maria, no qual, 

observamos as contribuições ao desenvolvimento local dentro da área de abrangência do estudo. O 

estudo identificou uma semelhança na forma de participar da política pública entre as cooperativas. 

Os resultados econômicos e sociais indicaram à importância da política pública do PNAE para a 

agricultura familiar e para sua reprodução social, para a promoção do Desenvolvimento Rural nos 

municípios e para manter ativa a atividade destas cooperativas. Além disso, o estudo abre questões 

para futuros estudos, como a ausência de produtos demandados no programa e que as cooperativas 

não conseguem fornecer. 

Palavras-chave: Cooperativismo. Política Pública. Comercialização. Agricultura Familiar. 

Desenvolvimento Rural.  

 

Abstract 

This paper analyzes the importance of the institutional market of PNAE in family farming cooperatives 

in the central region of the State of Rio Grande do Sul, addressing the financial and organizational 

impact of public policy for the cooperative organization, its territory and its associates. The problem of 
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the influence of PNAE on cooperatives was studied from the analysis of the positive and negative 

impacts on economic, social and organizational aspects in family farming cooperatives caused by 

access to PNAE, analyzing the influence of public policy of PNAE on the budget of the cooperatives of 

the family farming and identifying its impacts on the infrastructure of family farming cooperatives. The 

methodology used was that of explanatory research, with a multiple and comparative case study, 

based on interviews. The comparison tookplacebetweenthree cooperatives in the central region of the 

State of Rio Grande do Sul: COOPERCAF, from Cachoeira do Sul, COOPERVEC, from Vera Cruz 

and COOPERCEDRO, from Santa Maria, observing the contributions to local development within the 

area covered by the study. The study identified a similarity in the way of participating in public policy 

among cooperatives. The economic and social results indicate the importance of the public policy of 

PNAE for family agriculture and for its social reproduction, for the promotion of Rural Development in 

the municipalities and to keep the activity of these cooperatives active. In addition, the study opens up 

questions for future studies, such as the absence of products demanded in the program and which the 

cooperatives are unable to supply. 

Keywords:Cooperativism. Public policies. Commercialization. Family farming. Rural Development. 

Resumen 

La importancia del mercado institucional del PNAE en las cooperativas de agricultura familiar en la 

región central del Estado de Rio Grande do Sul, abordando el impacto financiero y organizativo de las 

políticas públicas para la organización cooperativa, su territorio y sus asociados. El problema de la 

influencia del PNAE en las cooperativas se estudió a partir del análisis de los impactos positivos y 

negativos en los aspectos económicos, sociales y organizativos de las cooperativas de agricultura 

familiar provocados por el acceso al PNAE, analizando la influencia de la política pública del PNAE en 

el presupuesto de las cooperativas de agricultura familiar e identificación de sus impactos en la 

infraestructura de las cooperativas de agricultura familiar. La metodología utilizada fue la investigación 

explicativa, con un estudio de caso múltiple y comparativo, basado en entrevistas. La comparación 

entre tres cooperativas de la región central del Estado de Rio Grande do Sul: COOPERCAF, de 

Cachoeira do Sul, COOPERVEC, de Vera Cruz y COOPERCEDRO, de Santa Maria, observando las 

contribuciones locales al desarrollo con el área cubierta por el estudio. . El estudio identificó una 

similitud en la forma de participar en la política pública entre las cooperativas. Los resultados 

económicos y sociales indican la importancia de la política pública del PNAE para la agricultura 

familiar y para su reproducción social, para la promoción del Desarrollo Rural en los municipios y para 

mantener activa la actividad de estas cooperativas. Además, el estudio abre interrogantes para 

futuros estudios, como la ausencia de productos demandados en el programa y que las cooperativas 

no pueden abastecer. 

Palabras clave: Cooperativismo. Políticas publicas. Comercialización. Agricultura familiar. Desarrollo 

Rural. 

 

 

 



 
 

 

 

Introdução 

 

A construção e criação de políticas públicas é uma forma do Estado enfrentar problemáticas 

identificadas como de caráter público.  Uma política pública tem por finalidade buscar solucionar um 

problema presente em parcela significativa da população de um território. Ela é um mecanismo de 

tentativa de resolução, visto que o Estado, como ferramenta gestora e executora de ação para 

enfrentamento de problemáticas sociais, tem por finalidade criar mecanismos para esses 

enfrentamentos (RAEDER, 2014). A esses mecanismos chamamos de políticas públicas.  

Para atender à necessidade de melhorar a qualidade nutricional dos alimentos servidos na 

alimentação de alunos da rede pública de ensino foi instituída a política pública do Programa Nacional 

da Alimentação Escolar – PNAE, utilizando produtos oriundos da agricultura familiar local para atingir 

este objetivo. Esta política pública melhorou a qualidade das refeições escolares e o rendimento 

escolar dos alunos. Também abriu um novo canal de comercialização para agricultores familiares e 

suas organizações associativas e cooperativas, trazendo uma série de resultados positivos em 

diversos territórios do país.  

O presente trabalho está inserido no tema das políticas públicas, da alimentação, do 

cooperativismo e da agricultura familiar, abordando a influência que a política pública de compra de 

alimentos para a alimentação escolar exerce nas organizações fornecedoras de alimentos, 

especialmente após a obrigatoriedade dos órgãos executivos e do legislativo de utilizar no mínimo 

30% dos recursos repassados pelo  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  (FNDE) para 

a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar, no Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE).  

Os objetivos propostos nesse estudo  foram: identificar os impactos positivos nos aspectos 

econômico, social e organizacional nas cooperativas da agricultura familiar causados pelo acesso ao 

PNAE; analisar influência da política pública do PNAE no orçamento das  cooperativas da agricultura 

familiar; identificar o impacto da política pública do PNAE na infraestrutura física e na estrutura 

organizacional das cooperativas da Agricultura Familiar e comparar o impacto do PNAE entre 

cooperativas, observando as contribuições para o desenvolvimento local na área de abrangência do 

estudo. 

No ano de 2009, com a sanção da Lei n° 11.947/2009, a agricultura familiar do Brasil obteve a 

possibilidade de comercializar seus produtos direto para o consumo dos alunos da rede pública de 

ensino. Esta abertura de um novo canal de comercialização resultou na necessidade de muitos 

agricultores trabalharem de forma coletiva para atender a referida demanda.   

A legislação estabelece diretrizes e orientações para que as compras governamentais, nesta 

finalidade, priorize as organizações coletivas de agricultores familiares, em especial as associações e, 

principalmente, as Cooperativas do gênero. Logo, entendemos que o problema a ser resolvido nesta 

pesquisa foi identificar como o avanço legal obrigou muitas cooperativas, da agricultura familiar, já 

existentes se organizassem com a meta de atender este mercado. E, por outro lado, muitas 



 
 

 

 

organizações surgiram exclusivamente para atender esta finalidade, tendo o PNAE como objetivo de 

organização. Nesse cenário, inúmeras cooperativas se formalizam para que agricultores pudessem 

se organizar coletivamente e atender à política pública de compra da alimentação escolar. 

Este trabalho analisou a importância da política pública do PNAE como mercado institucional 

para as cooperativas da agricultura familiar na região central do Estado do Rio Grande do Sul, 

abordando o impacto financeiro e organizacional da política pública para a organização cooperativa, 

seu território, e seus associados e inserção no desenvolvimento rural. A problemática da influência do 

PNAE nas cooperativas foi estudada a partir da análise dos impactos positivos e negativos nos 

aspectos econômico, social e organizacional nas cooperativas da agricultura familiar causados pelo 

acesso ao PNAE. Também analisamos a influência da política pública do PNAE no orçamento das 

cooperativas da agricultura familiar, identificando impactos da mesma na infraestrutura das 

cooperativas da agricultura familiar. Além disso, realizamos uma comparação entre três cooperativas 

da região central do Estado do Rio Grande do Sul: COOPERCAF de Cachoeira do Sul, COOPERVEC 

de Vera Cruz e COOPERCEDRO de Santa Maria, observando as contribuições no desenvolvimento 

local na área de abrangência do estudo.  

Além dessa introdução, esse trabalho apresenta como metodologia adotada para a realização 

da pesquisa, uma revisão de literatura sobre políticas públicas, sobre o PNAE, sobre cooperativismo, 

agricultura familiar e compras institucionais. Para além disso, apresentamos, também, os principais 

resultados obtidos com a realização da pesquisa, bem como, as considerações finais. O que segue 

no item a subsequente.  

 

Metodologia 

Sob o ponto de vista metodológico o estudo apresenta a abordagem de três tipos de estudo: 

pesquisa descritiva, estudo de caso múltiplo e estudo comparativo.  

A pesquisa realizada foi a partir de pesquisa explicativa, pois buscamos identificar e explicar 

quais os fatores que determinam o problema a ser compreendido (GIL, 2007, p. 43). Baseando-se 

nos objetivos aqui propostos, tentamos explicar a influência das políticas públicas de compra nas 

cooperativas da Agricultura Familiar e seu impacto sobre os agricultores.  O estudo também foi misto, 

pois, ao fazer a entrevista guiada foi construído uma abordagem qualitativa com perguntas 

direcionadas aos gestores das cooperativas. E, ao fazer o estudo dos relatórios financeiros recebidos 

das organizações estudadas, construímos uma abordagem quantitativa (CRESWELL, 2009). Após 

estas abordagens elaboramos uma análise comparativa através dos resultados obtidos em cada 

organização pesquisada, comparando o impacto das políticas públicas de compra em mais de uma 

unidade de análise (FACHIN, 2001). 

Baseando-se nas metas propostas, explicamos a influência do PNAE nas cooperativas da 

agricultura familiar nos municípios de Cachoeira do Sul, Santa Maria e Vera Cruz, todas na região 

central do Estado do Rio Grande do Sul. Para se obter os resultados, elaboramos, previamente, um 

roteiro para uma entrevista com questionário semiestruturado (MANZINI,1990). As entrevistas foram 

realizadas com os gestores das três organizações analisadas. Elas foram feitas através de vídeo 



 
 

 

 

chamadas, antecipadamente agendadas, em razão da pandemia do Coronavírus, ocorrida durante o 

período de estudo, que exigia o distanciamento social. 

Após a realização das entrevistas, no segundo momento de levantamento de dados, foi 

realizada a análise dos dados orçamentários de cada uma das organizações de estudo. Estes dados 

contemplam o resultado do exercício financeiro de cada cooperativa no ano de 2020, onde buscou-se 

confirmar as afirmações dos entrevistados referente a porcentagem de arrecadação de cada 

organização com o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE). 

As organizações estudadas foram COOPERCAF (Cachoeira do Sul/RS), COOPERVEC (Vera 

Cruz/RS) e COOPERCEDRO (Santa Maria/RS). Com estas organizações buscamos coletar e 

sistematizar os dados recebidos e preenchidos no formulário previamente elaborado, almejando 

identificar a relação do PNAE com a vida da organização cooperativa. Os três locais de estudo estão 

localizados na região central do Rio Grande do Sul. 

A unidade de análise desta pesquisa consolidou-se de duas formas e em dois momentos no 

cronograma de execução da pesquisa. Primeiramente, foram realizadas as entrevistas com os 

gestores das três organizações de estudo, agendadas e realizadas por videoconferência em razão da 

pandemia da COVID-19. O formulário foi composto por trinta e cinco (35) questões orientadas, 

divididas em blocos. Os blocos levaram a diversos contextos das cooperativas estudadas, sendo o 

primeiro bloco de dados de identificação da organização, depois dados sobre a diretoria e o 

gerenciamento das organizações, seguindo pelo questionamento referente aos associados e sua 

relação com a cooperativa. Outro bloco foi sobre a organização cooperativa, sobre suas estratégias 

de gestão e participação dos cooperados e por último se questionou sobre as políticas públicas de 

compra institucional que as organizações participam e a influência na sua existência.  

Na sequência, realizamos a análise dos dados orçamentários de cada organização e das 

prestações de contas das mesmas, referentes ao exercício de 2020. Os documentos de prestação de 

contas foram fornecidos pelos entrevistados no passo anterior. A análise dos dados obtidos com este 

estudo de caso serviu para comparar o resultado dos formulários com os documentos financeiros e 

também comparar as organizações entre si, onde conseguimos identificar os impactos financeiros da 

política pública do PNAE nas organizações de estudo. 

A escolha das organizações de estudo ocorreu intencionalmente, pelo motivo de que às três 

cooperativas possuem como base de sócios agricultores familiares. Os critérios observados foram: a 

posse da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida e a inserção direta na comercialização de 

alimentos para a alimentação escolar.  

Para verificar se os objetivos propostos foram alcançados, analisaram-se os dados, fazendo a 

comparação entre as cooperativas e observando a ocorrência de impactos positivos nos aspectos 

econômicos, sociais e organizacionais nas cooperativas da agricultura familiar causados pelo acesso 

ao PNAE. A análise permitiu que este estudo apresentasse a influência da política pública do PNAE 

no orçamento, na estrutura e no desenvolvimento das cooperativas da agricultura familiar. 



 
 

 

 

 O período de realização deste estudo iniciou-se em outubro de 2020 com a elaboração do 

projeto de pesquisa. A realização da pesquisa com o levantamento de dados ocorreu no mês de 

fevereiro de 2021. Primeiramente, contactando os responsáveis pelas três organizações cooperativas 

que foram estudadas e, depois, agendando e planejando as entrevistas, sendo realizadas no mês de 

março de 2021.  

Referencial Bibliográfico  

A referência teórica deste estudo foi dividida conforme os temas nele abordados. Buscou-se o 

amparo na literatura a respeito de políticas públicas e seus aspectos gerais, dado que ao abordar a 

influência de uma política pública julgou-se necessário apresentar conceitos amplos sobre este 

assunto, justificando a sua necessidade na análise. Após, apresentamos os conceitos teóricos 

referentes ao mercado institucional, aprofundando o tema das políticas públicas para este campo 

específico.  

Ao abordar a bibliografia da amplitude das políticas públicas e as de compra institucional, 

buscaram-se também as referências específicas relacionadas ao programa central deste estudo: o 

Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, bem como explicar sua relação com a 

Agricultura Familiar e as cooperativas deste segmento social e analítico.  

 POLÍTICAS PÚBLICAS: ASPECTOS GERAIS 

Quando se fala em políticas públicas pode-se fazer um amplo recorte e encontrar diversos 

estudos que contemplam a literatura a respeito do tema. Como o tema central deste estudo 

abordamos uma política pública específica para a segurança alimentar com a participação da 

agricultura familiar, buscou-se discutir a consolidação e a trajetória por diversos aspectos, buscando 

identificar as estratégias de êxito quando se trata de programas relacionados a este tema. 

As políticas públicas para a agricultura familiar são frequentemente estudadas nas ciências 

sociais e agrárias, fazendo diversas análises sobre os programas em vários âmbitos, como nacional, 

estadual e até municipal. Estudando o aspecto relacionado à criação de políticas públicas, este 

estudo baseou-se na literatura de Raeder (2014), que trata sobre o ciclo de funcionamento da política 

pública. Esse autor coloca o Estado como sendo o formulador de políticas públicas. Portanto, a 

política pública quando criada e construída tem os atores governamentais como seus protagonistas. A 

promoção pública e criação de uma política acontecem a partir da identificação de um problema de 

caráter público, normalmente demandado por atores sociais organizados em associações, 

movimentos, sindicatos, etc. 

A política pública tem atores sociais e governamentais como protagonistas na 
formulação das políticas. Considerar a política pública, a partir do problema público, 
tampouco parece algo trivial, tendo em vista a dificuldade de definir o caráter público 
de um problema (RAEDER, 2014, p. 125). 

Segundo o ciclo das políticas públicas, a definição de um problema de caráter público é o 

primeiro passo para a criação de políticas públicas. Esta identificação ocorre na maioria das vezes 



 
 

 

 

pela sociedade organizada e levada como demanda ao Estado. É importante destacar, neste 

aspecto, a mobilização social que demanda e pressiona o Estado à resolução de seus problemas 

(RAEDER, 2014). 

Uma vez identificado um problema de caráter público, o órgão governamental cria a política 

para a sua resolução. Também, de acordo com Raeder (2014), a definição dos problemas de caráter 

público é determinante para inicialmente se criar ou estabelecer um programa, ou projeto de ação 

governamental: 

Dentre os diversos problemas socioeconômicos que a sociedade apresenta, alguns 
deles são percebidos como mais prioritários e passíveis de resolução pelo sistema 
político. Esta é a questão central da etapa de definição de problemas, que é 
permeada tanto por critérios técnicos, marcados pela construção de indicadores que 
apontam a urgência de determinadas ações, como por circunstâncias decorrentes de 
situações de emergência (epidemias, catástrofes naturais, etc.). Além disso, o 
feedback das políticas em curso pode também ser uma fonte para a definição de 
problemas, a partir das falhas ou ajustes necessários para o aprimoramento dos 
programas ou projetos. Grande parte dos problemas existentes não avança para a 
etapa posterior, a da implementação, a definição mais precisa sobre determinados 
aspectos da política (RAEDER, 2014, p. 128). 

O problema socioeconômico e de caráter público a ser resolvido pode ser determinado por 

diversos fatores, mas sempre deve ser definido através de estudos e diagnóstico técnico. Também, 

uma política pública pode ser criada a partir do resultado da execução de outras políticas públicas, 

resolvendo problemas identificados ou complementando a execução de um programa executado por 

outra esfera. Um exemplo de ação complementar a uma política pública é a participação dos 

municípios com a assistência técnica aos agricultores familiares fornecedores de alimentos para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar – PNAE. Além da identificação de 

problemas para a construção de políticas públicas, o ciclo necessita de outras etapas de interação 

entre o órgão governamental e outros atores da sociedade civil e organizações privadas. Para Raeder 

(2014), a construção coesa de uma política pública passa por cinco etapas: a) percepção e definição 

de problemas de caráter público; b) formação da agenda decisória com atores não governamentais; 

c) formulação de programas e projetos; d) implementação das políticas delineadas; e) monitoramento 

e avaliação das ações planejadas. 

A formulação de uma agenda decisória é o processo posterior à identificação do problema de 

caráter público. É nesta etapa que o governo decide os mecanismos que serão utilizados para a 

formulação de programas e projetos para resolver os problemas, com as organizações não 

governamentais e outros atores políticos que possam ser envolvidos. Após a formulação de uma 

agenda de ações são formulados os programas e projetos. A formulação de projetos e programas 

passa pela construção de atividades para resolver os problemas demandados da população 

envolvendo os atores públicos da gestão, contemplando a participação de dirigentes do poder 

executivo e sujeitos do poder legislativo.  

A implementação das ações formuladas é o processo de execução da política pública, para 

Raeder (2014)  a implementação da política pública é o momento de atingir os objetivos definidos 

com a execução dos programas ou projetos criados. Durante o processo de execução da política 



 
 

 

 

pública essa deve ser monitorada e avaliada. Recorrendo novamente a Raeder (2014) entendemos 

que o processo de monitoramento e avaliação deve ocorrer antes, durante e depois de sua 

efetivação. Estas etapas servem para organizar os rumos dos projetos e programas em execução, 

bem como diagnosticar a sua eficácia. A avaliação encerra o ciclo das políticas públicas e define 

mecanismos para abertura de um novo ciclo. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS 

Dentre as políticas públicas destinadas à agricultura familiar encontram-se as políticas de 

compra institucionais de alimentos. As políticas de Compras Institucionais são, de um lado, uma 

estratégia para o fortalecimento da agricultura familiar e, por outro lado, a promoção da segurança 

alimentar e nutricional dos sujeitos de direito. As compras públicas são importantes por estimular os 

circuitos locais de produção, gerar renda para agricultores familiares, especialmente para os 

extremamente pobres, e fornecer alimentos saudáveis para abastecimento dos organismos públicos 

da rede socioassistencial e educacional. 

Para o Ministério da Cidadania (2021) as compras institucionais são todas as compras de 

alimentos realizadas por órgãos públicos. Exemplos de políticas de compras institucionais são o  

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

Em 2003, foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), 

pelo art. 19 da Lei n.º 10.696, que organiza a comercialização de alimentos dos agricultores 

familiares. Pelo PAA, o Governo Federal, em parceria com estados e municípios, adquire os 

alimentos e os distribuem às pessoas de vulnerabilidade social, atendendo igualmente a rede de 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição, instituições socioassistenciais e escolas ou, ainda, 

para a formação de estoques reguladores (GRISA, 2010).  

O PAA funciona em três modalidades: PAA Sementes, PAA Doação Simultânea e PAA 

Compra Institucional. Segundo o site do Ministério da Cidadania (2021), todas essas modalidades 

funcionam com recursos dos governos federal e estadual e em parceria com diversas organizações. 

Os principais fornecedores são as cooperativas de agricultores familiares distribuídas em todo o 

território nacional. Com o PAA, a agricultura familiar buscou se organizar coletivamente para a sua 

participação nesse mercado institucional.  

O PNAE foi implantado pela lei n.º 11.947/2009. O seu „famoso‟ artigo 14º determina que no 

mínimo 30% das compras realizadas através de repasse de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), devem ser utilizados para a aquisição de gêneros alimentícios de forma direta dos 

agricultores familiares, ou de organizações de agricultores familiares (associações, cooperativas, 

grupos). Ainda existe a prioridade para as comunidades tradicionais e os assentamentos da reforma 

agrária na aquisição (BRASIL, 2009). Todos são pertencentes à categoria social e profissional da 

agricultura familiar. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) existe desde 1955, quando foi criado com 

o nome de Campanha da Merenda Escolar, pelo Decreto número 37.106 (31/03/1955), subordinado 



 
 

 

 

ao Ministério da Educação (MEC). Porém, só teve seu marco legal a partir de 2009 com 

obrigatoriedade de inclusão da agricultura familiar através da Lei n.º 11.947/2009.  

A regulamentação do PNAE com a participação da agricultura familiar só se consolidou como 

política pública a partir da intensa atuação dos movimentos e organizações sociais do campo, 

principalmente com suas atuações junto ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA).
1
 Com a referida lei da Alimentação Escolar, houve a obrigatoriedade de que no mínimo 

30% dos recursos do FNDE sejam destinados à aquisição de alimentos oriundos da agricultura 

familiar, com dispensa de licitação e utilizando chamadas públicas.  

Essas mudanças na política alimentar da rede pública de ensino trouxeram novas 

oportunidades para o público pertencente à agricultura familiar, sendo uma delas, poder participar 

deste canal de comercialização do mercado institucional, por meio de suas organizações, como as 

cooperativas. 

O Programa Nacional da Alimentação Escolar é regrado por diversas resoluções e instruções 

normativas. Segundo a resolução do FNDE 06/2020 (art. 06.º) o valor repassado para os municípios e 

estados para a alimentação escolar é o resultado da soma dos valores a serem repassados para 

cada aluno atendido e é calculado utilizando fórmula contida na resolução.  

O valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado teve seu último 

reajuste em 2017, sendo equivalente a: a) R$ 0,32 (trinta e dois centavos de Real) para os 

estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA; b) R$ 0,36 (trinta e seis centavos 

de Real) para os estudantes matriculados no ensino fundamental e no ensino médio; c) R$ 0,53 

(cinquenta e três centavos de Real) para estudantes matriculados na pré-escola, exceto para aqueles 

matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos; d) R$ 0,64 

(sessenta e quatro centavos de Real) para os estudantes matriculados em escolas de educação 

básica localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos; e) R$ 1,07 (um Real e sete 

centavos de Real) para os estudantes matriculados em escolas de tempo integral com permanência 

mínima de 7h (sete horas) na escola ou em atividades escolares, de acordo com o Censo Escolar do 

INEP; f) R$ 1,07 (um Real e sete centavos de Real) para os estudantes matriculados em creches, 

inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos. Para os estudantes do 

Programa Novo Mais Educação haverá complementação financeira de forma a totalizar o valor per 

capita de R$ 1,07 (um Real e sete centavos de Real). Para os estudantes contemplados no Programa 

de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, haverá complementação financeira de 

forma a totalizar o valor per capita de R$ 2,00 (dois Reais). Para os estudantes que frequentam, no 

contraturno, o AEE, o valor per capita será de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de Real), 

calculados de acordo com 20 dias letivos ao ano. 

Estes recursos podem ser operacionalizados pelas entidades executoras com dispensa de 

licitação e utilização de chamadas públicas, como determina a lei 11.947/2009 e para o seu 

funcionamento ocorre a contrapartida dos municípios para completar os valores repassados.  

 

                                                           
1
 O CONSEA, criado em 1993 (Decreto n. 807), como espaço de diálogo entre o governo federal e a 

sociedade, foi extinto em 2019, pela Medida Provisória n. 870. 



 
 

 

 

 

 

O COOPERATIVISMO 

Como a temática deste estudo passa pela compreensão das cooperativas de agricultura 

familiar, pela organização coletiva e pela concepção de política pública é necessária referência a 

alguns elementos teóricos que possam contribuir na compreensão deste debate.  

A utilização dos princípios e a aplicação das doutrinas do cooperativismo foram elementos 

importantes para escolha das organizações de estudo. Desta forma, este estudo se baseou no 

conceito de que os atos cooperativos são exercidos por uma sociedade cooperativa, organizada 

como um organismo coletivo, pelo qual os seus membros tenham a consciência diária de que suas 

ações devem ser norteadas com o objetivo de favorecer os princípios cooperativistas. Os princípios 

do cooperativismo surgiram com a formalização do movimento cooperativista, em 1844, e são 

orientações básicas para o funcionamento das organizações ou empreendimentos cooperativistas. O 

cooperativista Perius (2001), embasa esse raciocínio assinalando que:  

A sociedade cooperativa é um empreendimento coletivo em que as pessoas devem 
ter atitudes e comportamentos no dia a dia da organização que favoreçam a prática 
dos princípios cooperativistas. O cooperativismo, em todo o mundo, é regido com 
base em princípios cooperativistas que são orientadores para o funcionamento das 
cooperativas, sobretudo no que concerne a sua gestão, desde 1844 (Perius, 2001). 

 

Segundo o SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), o 

cooperativismo se baseia em sete princípios básicos: 1) Adesão Voluntária e Livre; 2) Gestão 

Democrática pelos Associados; 3) Participação Econômica dos Associados; 4) Autonomia e 

Independência; 5) Educação; Formação e Informação; 6) Intercooperação e 7) Compromisso com a 

Comunidade. Esse sétimo princípio foi acrescido em 1995, no primeiro centenário da Aliança 

Internacional de Cooperativas (AIC), reforçando a relação cooperativa com a sociedade. 

Inúmeros autores tratam o cooperativismo como um movimento social. Para Klaes (2005, p. 

32, citado por UNICAFES, 2006), o cooperativismo pode ser entendido como um “movimento social 

que procurou, através da associação, fugir de uma opressão social e econômica resultante de um 

determinado período histórico e de um determinado sistema”, ou seja, o capitalismo concorrencial do 

século XIX.  

Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), o cooperativismo no Brasil iniciou em 

1889, no estado de Minas Gerais, alavancando o movimento cooperativista posteriormente em outros 

estados do país. Em 1906, surgiram as primeiras cooperativas do ramo agropecuário, com modelos 

trazidos da Europa pelos imigrantes italianos e alemães. A partir deste período, as cooperativas de 

produção agrícola e pecuária foram surgindo no território nacional, especialmente no Rio Grande do 

Sul e a partir da década de 1930. Na segunda metade da década de 1950, também houve um 

impulso ao cooperativismo no estado com a criação de grandes cooperativas agropecuárias 

(BÜTTENBENDER, 2010). 

Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE (2017), 48% de tudo que é produzido no 

campo brasileiro passam, de alguma forma, por uma cooperativa. Elas são responsáveis por quase 



 
 

 

 

metade do PIB agrícola. Existem no Brasil 1,6 mil cooperativas agropecuárias, que envolvem 181 mil 

produtores e empregam mais de um milhão de trabalhadores. 

As cooperativas no Brasil se organizam através de redes de cooperação, união de 

cooperativas, federações e confederações específicas do ramo de atuação. As cooperativas de um 

Estado são representadas por uma Organização das Cooperativas daquele Estado, como a 

OCERGS, no Rio Grande do Sul. Formando um sistema de representação cooperativo, conforme 

indica o sexto princípio da intercooperação. O sistema cooperativista não é representado apenas em 

cada Unidade da Federação. Sua representatividade também ocorre nas instâncias nacional, 

continental, no nosso caso continente americano e internacional, pela ACI. 

Paralelo ao sistema SESCOOP de cooperativismo, existe o sistema UNICAFES (União 

Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária), criado em 2005 com o 

objetivo de integrar as Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária. O paralelismo 

de organização decorre do fato de que inúmeras cooperativas da agricultura familiar não se sentiam 

inseridas representativamente no Sistema organizado pela OCB. Além disso, segundo a UNICAFES, 

a organização “propõe a inclusão social de cooperados e cooperadas, articulando iniciativas 

econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de 

alimentos, de melhorias da qualidade de vida, da preservação da biodiversidade e da diminuição das 

desigualdades”. (UNICAFES. https://www.unicafes.org.br/p/historico)  

Entre os diversos ramos
2
 de cooperativas existentes no Brasil, estão as cooperativas do ramo 

agropecuário, ou agrícolas. Para Altman (2015) as cooperativas agrícolas desempenham um papel 

importante na promoção do desenvolvimento rural, como mecanismos de geração de emprego, 

segurança alimentar, distribuição de renda e, potencialmente, a redução da pobreza. Ademais, uma 

alternativa para os agricultores como intermediário na comercialização de seus produtos e 

compradores de seus insumos; assim como uma forma de fornecer meios para que pequenas 

propriedades permaneçam no mercado e possam se tornar competitivas.  

No ramo das cooperativas agropecuárias estão inseridas as cooperativas da Agricultura Familiar, 

conceito criado a partir das organizações cooperativas de produção agrícola formada por agricultores 

inseridos na categoria social e profissional definidas pela Lei n.º 11.326/2006; que se popularizou 

como a „Lei da Agricultura Familiar‟.  

 Internamente, as cooperativas como organizações sociais, possuem modelo de gestão e 

governança próprios. As ações, princípios, forma de funcionamento e organização individual das 

cooperativas são regidos por um Estatuto Social e regimento interno. Esses documentos são 

redigidos por uma comissão própria e aprovados pela instância máxima de tomada de decisão, 

denominada assembleia. A assembleia é a instância máxima de tomada de decisões da organização 

cooperativa. Ela deve ocorrer obrigatoriamente para definição de assuntos financeiros, como 

prestação de contas e previsão orçamentária a cada ano civil. A assembleia é a instância máxima, o 

coletivo dos sócios das cooperativas, e é o momento onde a autogestão dos empreendimentos 

cooperativos tem o seu ápice participativo. 

                                                           
2
Os ramos do cooperativismo são: agropecuário; consumo; crédito; infraestrutura; saúde; trabalho produção de 

bens e serviços; e transporte (OCB, 2020).  

https://www.unicafes.org.br/p/historico


 
 

 

 

As cooperativas são organizações econômicas, democráticas, participativas e 
igualitárias onde o voto tem poder absoluto. A característica que diferencia as 
organizações cooperativas das empresas privadas é o valor do voto. Nos processos 
decisórios da Cooperativa, cada associado equivale a um voto. Enquanto que nas 
empresas privadas o peso de decisão está alinhado ao capital possuído pelo sócio 
(BENATO, 1997). 

 
Para a organização cooperativa o principal elemento que a compõe é o associado, ou 

cooperado. É este órgão que estabelece o Sistema de Gestão, buscando sempre o alcance dos 

objetivos comuns. Os sistemas de gestão das cooperativas estão normalmente centrados em três 

setores compostos pelos associados, sendo eles nesta ordem: primeiramente a assembleia geral, 

que tem o poder de tomada de decisões coletivas e estabelecimento de regras e diretrizes; depois, o 

Conselho Administrativo
3
 que é composto por associados com funções administrativas composto por 

diretor presidente, diretor financeiro e diretor administrativo; E, por último, integra o sistema de gestão 

o Conselho Fiscal, composto por três membros titulares e três membros suplentes e tem a finalidade 

de fiscalizar as ações do conselho administrativo, principalmente as de gestão financeira e 

orçamentária. A figura 1, mostra a estrutura organizacional de uma cooperativa.  

 

Figura 1: Estrutura organizacional de cooperativa

 

 

Fonte: BARBOSA (2010). 

As Organizações cooperativas, assim como as demais organizações empresariais devem 

possuir mecanismos administrativos para a gestão financeira. Os sócios do empreendimento 

cooperativo, empregam na organização social um patrimônio denominado “capital social”, ou cota 

capital, normalmente integralizada pelos associados no momento de entrada na sociedade 

cooperativa.  

Toda a gestão patrimonial e financeira deve ser estabelecida pelos associados e a 

organização deve possuir anualmente a constituição de um orçamento, composto por uma previsão 

orçamentária, que seria o planejamento dos gastos durante todo um ciclo, normalmente de um ano, e 

uma prestação de contas de exercício anterior, demonstrando o fluxo financeiro, entradas e saídas da 

organização. 

                                                           
3
  O conselho administrativo nas cooperativas têm a responsabilidade de administrar a cooperativa como 

uma empresa. As Cooperativas são organizações empresariais de acordo com a legislação Nacional (SICREDI, 

2020).  



 
 

 

 

Os resultados financeiros das cooperativas dependem da sua atuação comercial. “As 

atividades cooperativas perpassam a entrada e saída de bens ou serviços. Ela é responsável por 

receber os serviços ou produtos dos sócios, intermediar com o mercado externo e receber a 

remuneração pela execução ou venda destes” (BARBOSA, 2010 p.31).  

De modo geral, a gestão e governança das cooperativas são atividades desenvolvidas pelos 

seus associados, que são de forma coletiva os seus proprietários e têm a responsabilidade legal 

sobre a sua gestão, tanto patrimonial, quanto financeira. Assim também ocorre com as cooperativas 

da agricultura familiar. 

 

 A AGRICULTURA FAMILIAR 

O conceito de agricultura familiar foi sendo construído por teóricos do desenvolvimento rural 

no final do século XX, em meio às diversas expressões, conceitos e outras denominações que 

evoluíram paralelamente durante o período de criação do PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), em 1995. 

Entre as décadas de 60 e 80, o Estado brasileiro promoveu a interferência na agricultura, 

buscando estabelecer um processo de fortalecimento econômico e ocupação do campo, interligando 

os bancos e a indústria (empresas rurais) e fortalecendo os Complexos Agroindustriais (CAIs) e os 

produtores rurais de porte maior.  

 Esta intervenção do Estado no campo contribuiu para o fortalecimento econômico do espaço 

rural. Porém, todas essas ações não estavam voltadas para os pequenos produtores rurais. Para 

estes, restavam “as consequências do processo de modernização: endividamento, desemprego, 

perda das terras, êxodo rural e agrícola, degradação ambiental etc.” (GRISA, 2010, p. 84). 

Em 1995, com a criação do PRONAF, aqueles até então chamados de “pequenos produtores” 

tornaram-se público-alvo das políticas públicas específicas, resultado de lutas de movimentos sociais 

e sindicais do campo, que buscavam, há muito tempo, uma distinção das políticas públicas de Estado 

para a agricultura familiar.   

 A criação deste programa gerou um avanço socioeconômico e político, pois possibilitou o acesso 

ao crédito rural em condições diferentes do crédito ofertado aos grandes produtores, nos termos de 

carência, juros, prazos e classes de público do Pronaf (A, B, C, D, E) para tomada de crédito. A partir 

desse marco foram criadas outras políticas, visando valorizar mais a produção e a comercialização da 

agricultura familiar; entre elas a compra institucional, através de organizações coletivas dos 

agricultores. 

COMPRA INSTITUCIONAL E COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

O estudo de Torres et al. (2011), “A inserção da Agricultura Familiar sustentável no PNAE” 

apresenta de que forma o PNAE colaborou para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar, 

principalmente através da organização de cooperativas. Da mesma forma, a pesquisa de Cunha 

(2015), intitulada “Efeitos dos programas governamentais de aquisição de alimentos” destaca a 

importância do papel desempenhado por uma cooperativa da agricultura familiar na organização de 

várias etapas da comercialização, na constituição de parcerias (redes), no escoamento da produção, 



 
 

 

 

na geração de renda, entre outros aspectos associados ao acesso às políticas públicas, como o PAA 

e o PNAE. 

Assim, observa-se a relevância do papel do desempenhado pelo cooperativismo para o 

fortalecimento da agricultura familiar, participando das chamadas públicas, e para a sustentabilidade 

e reprodução social dos agricultores familiares no campo. Pois, além de representarem uma forma de 

organização da produção e comercialização, as cooperativas agregam valor aos produtos, eliminando 

intermediários (atravessadores) e potencializando as economias locais, em cumprimento da Lei 

11.947/2009. Também passaram a atuar como entidades intermediárias entre a produção da 

agricultura familiar e as políticas públicas de compra institucional, como o PAA e o PNAE e de 

organização dos agricultores. As cooperativas, portanto, não constituem um fim deste processo, mas 

intermediárias entre os agricultores familiares produtores, numa ponta, e os beneficiados dos 

programas governamentais, consumidores, na outra ponta. 

 

Análise dos Resultados 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS ORGANIZAÇÕES DE ESTUDO 

O território de abrangência das organizações estudadas é amplo, fazem divisas e até mesmo 

se sobrepõem, possuindo sedes em três municípios diferentes do centro do estado RS. Portanto, 

para contextualizar o território de estudo, buscou-se inserir uma questão referente aos municípios 

onde a organização possui associados, determinando sua abrangência organizacional.  

Chamou a atenção que todas as organizações possuem sede em seus municípios de registro 

legal, mas, congregam agricultores de amplo território em seu quadro social, como evidencia o mapa 

de abrangência das três organizações conjuntamente no território central do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 2: Mapa do território de atuação dos associados das organizações de estudo. 

 



 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados vetoriais do IBGE (2016). 

A partir do mapa acima identificamos que o território possui relação de fronteiras, mais 

diversidade de agricultores se compararmos o território das três organizações em separado. Como 

pode se identificar com o mapa de atuação da COOPERCEDRO de Santa Maria. 

A Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa 

Maria - COOPERCEDRO possui sede no município de Santa Maria, mas também possui associados 

nos municípios de Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul, Agudo, Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, 

Júlio de Castilhos, Itaara, Toropi, São Pedro do Sul, Dilermando de Aguiar, Formigueiro, Restinga 

Seca e Mata. Foi fundada em 28 de Junho de 2006 com 34 sócios fundadores. 

Figura 3: Municípios com associados da COOPERCEDRO

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados vetoriais do IBGE (2016). 

A Cooperativa Cachoeirense de Alimentos dos Agricultores Familiares LTDA – COOPERCAF 

como é a sua denominação, possui como local de sede o Município de Cachoeira do Sul, mas 

também abrange associados de diversos municípios da região além do município de sede: Restinga 

Seca, São João do Polêsine, Candelária, Novo Cabrais, Santa Maria e Agudo. Tendo como nome 

fantasia COOPERCAF, foi fundada no dia 13 de março de 2019. 



 
 

 

 

Figura 4: Municípios com Associados da COOPERCAF

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados vetoriais do IBGE (2016). 

A Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz - COOPERVEC possui sede no 

município de Vera Cruz, mas abrange também associados de: Vera Cruz, Santa Cruz do Sul, Vale do 

Sol, Encantado e Lajeado, atende pelo Nome fantasia de COOPERVEC e foi fundada em 28 de 

novembro de 2012. 

Figura 5: Municípios com associados da COOPERVEC

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados vetoriais do IBGE (2016). 

INFLUÊNCIA DO PNAE NAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Baseando-se na metodologia proposta para atender aos objetivos identificamos que nas 

organizações cooperativas pesquisadas, a política pública do PNAE possui significativo impacto 



 
 

 

 

econômico no orçamento de cada organização. Conforme as informações obtidas com os 

entrevistados calculou-se que essa política pública representa uma média superior a 70% na 

arrecadação bruta nas três cooperativas: na COOPERCEDRO em torno de 60%, na COOPERCAF 

cerca de 80% e na COOPERVEC 70%. É importante ressaltar que este impacto econômico positivo, 

entretanto, não representa grande quantidade de cooperados participando na venda de produtos para 

a política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Arrecadação dos Cooperativas com o PNAE   

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas 

Na COOPERCAF, do total de 42 associados, 25 (59,5%) vendem seus produtos ao  PNAE, 

na COOPERCEDRO o número de integrantes do quadro social que comercializa para o PNAE é de 

40 (28,5%) me um quatro social de mais de 140 associados. Em Vera Cruz a COOPERVEC conta 

com 42 fornecedores de alimentos (42%) para a alimentação escolar, de um total de 101 associados, 

demonstrando que, mesmo não tendo a maioria de seus associados fornecendo seus produtos para o 

PNAE (em média 43,5%), a política pública é responsável pela maior parte da arrecadação financeira 



 
 

 

 

das organizações, estabelecendo certa semelhança na análise comparativa entre às três 

Cooperativas. 

Figura 7: Participação dos Associados das Cooperativas no PNAE.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nas entrevistas realizadas 

 

 

Ao observar que cerca de 70% das arrecadações brutas das três organizações cooperativas 

juntas correspondem a vendas de alimentos realizadas por apenas 43% do quadro social dessas 

mesmas cooperativas, podemos identificar um impacto positivo e considerar a importância do PNAE 

para essas organizações, no ponto de vista econômico. O ano de análise (2020) foi o primeiro ano 

sem aulas presenciais na rede pública de ensino, muitos municípios devolveram o recurso financeiro. 

Se comparado a 2019 talvez o montante comercializado seja bem maior. 

O impacto econômico positivo do PNAE nas organizações é significativo e importante. No ano 

de 2020 ocorreu o início da epidemia do Coronavírus, onde as medidas de isolamento necessárias 

ocasionaram o fechamento das escolas, não ocorrendo aulas, portanto. Com as medidas adotadas 

através da Lei n.º 13.987/2020, de 7 abril de 2020, que modificou a Lei n.º 11.947/2009 para permitir 

a entrega dos produtos da alimentação escolar diretamente aos estudantes durante o período da 

situação de emergência no país, muitos agricultores conseguiram fornecer seus produtos através de 

suas organizações cooperativas. Resultando nas três organizações estudadas um valor superior a 1,3 

milhões de reais somente com as vendas para a política pública do PNAE. 

 

Figura 8: Arrecadação com o PNAE e outros mercados pelas cooperativas estudadas: 



 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas 

Quanto ao aspecto organizacional, a partir do estudo, verificou-se que as cooperativas 

estudadas possuem uma estrutura organizacional semelhante. Nenhuma delas possui estrutura física 

própria para industrialização, processamento ou organização da logística. Às três têm a produção, a 

armazenagem e a distribuição dos produtos feitos pelos próprios associados de forma organizada 

pelas cooperativas.  

A gestão das três organizações é realizada por uma diretoria que organiza toda a participação 

da organização nos mercados institucionais, em especial o PNAE. A estrutura desta diretoria varia de 

acordo com cada estatuto. A COOPERCAF possui seis diretores no conselho de administração, 

sendo estes, três mulheres e um jovem de até 29 anos. O Conselho Fiscal é composto por três 

membros titulares e três suplentes. A estrutura de Gestão Organizacional é composta por um diretor 

presidente, um diretor administrativo e um diretor financeiro. Na COOPERVEC e COOPERCEDRO 

este sistema de gestão muda, a COOPERCEDRO possui oito diretores no Conselho de 

Administração, sendo, destes, três mulheres e um jovem, com um conselho fiscal de três titulares e 

três suplentes. A composição organizacional é de um presidente, vice-presidente, 1.º e 2.º Secretário, 

1.º e 2.º Tesoureiro e mais dois conselheiros de administração.  

A COOPERVEC possui um conselho diretivo de seis integrantes, com presidente, vice-

presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro, mais um conselho 

administrativo de cinco membros, na diretoria são três mulheres com a presença de dois jovens entre 

os gestores, contendo um conselho fiscal de três membros titulares e três suplentes.  

Esta estrutura organizacional não tem relação direta com o PNAE, porém é interessante 

ressaltar que elas seguem um padrão legal e estatutário, chamando a atenção de que todas as 

organizações entrevistadas possuem mulheres e jovens na sua gestão, dando diversidade de gênero 

e geração nos processos decisórios. Além das funções de gestão, a estrutura organizacional 

influencia diretamente em como a organização se organiza para a participação no PNAE. Pode-se 

identificar nas entrevistas que a COOPERCAF se organiza com reuniões ordinárias bimestrais entre 



 
 

 

 

os sócios e duas assembleias ordinárias anuais. Também se reúne extraordinariamente sempre que 

precisam organizar a participação da organização em chamadas públicas de compras 

governamentais em especial a do PNAE, já nas outras organizações entrevistadas a estrutura 

organizacional é responsável pela tomada de decisões referente às vendas para o PNAE, com a 

participação direta dos associados somente nas assembleias ou em tomadas de decisões 

extraordinárias que exija a participação de todos.  

Outro fator importante identificado nas organizações estudadas é a quantidade agricultores 

familiares possuidores de DAP no seu quadro social. Como a venda de alimentos da agricultura 

familiar só pode ser feita por agricultores devidamente enquadrados no PRONAF, a presença de 

agricultores com DAP permite a interpretação da quantidade do quadro social apto a participar desta 

e de outras políticas direcionadas à agricultura familiar. Como demonstra o quadro 1, a COOPERCAF 

possui 42 (quarenta e dois) cooperados, sendo que destes, 40 (95%) estão enquadrados no 

PRONAF com documentação legal ativa. A COOPERCEDRO possui hoje 142 associados, destes 

120 (84,5%) possuem DAP ativa. Já a COOPERVEC possui 101 sócios no ano de 2021, 87 (87%) 

têm DAP ativa. Com isso, pode-se perceber que 88% em média dos cooperados possuem DAP ativa. 

Considerando esse dado pode-se concluir que a maioria do quadro de cooperados das organizações 

de estudo estão aptos regularmente a participar do PNAE e outras políticas públicas para a 

agricultura familiar.  

Quadro 1: Quantidade de cooperados com DAP nas organizações:  

Organizações Número de 

Sócios 

Número de Sócios com 

DAP 

% 

COOPERCAF 42 40 95% 

COOPERVEC 101 87 87,01% 

COOPERCEDRO 142 120 84,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas.  

Com relação ao quadro social, outro fator a destacar relacionado à estrutura organizacional, é 

a diversidade de gênero e de geração encontrada entre os cooperados das organizações de estudo. 

A COOPERCAF possui 14 associadas, e três jovens até 29 anos no total de sócios até 29 anos. Dos 

101 cooperados da COOPERVEC, 59 são mulheres e 38 são jovens, destacando que mais da 

metade são mulheres nesta organização. Já a COOPERCEDRO não soube precisar o número de 

mulheres e jovens do seu quadro de cooperados. Entretanto, é interessante observar a participação 

das mulheres e dos jovens na COOPERVEC, resultado de investimentos para o Desenvolvimento 

Rural.  

 

 



 
 

 

 

Figura 9: Participação das Mulheres nas Organizações Cooperativas estudadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas 

Relacionado a evolução do número de cooperados com o passar do tempo e o aumento da 

participação destas cooperativas no PNAE, todas evoluíram o número de associados em relação a 

sua fundação. Na fundação da COOPERCAF a organização se constituiu com 21 agricultores em 

2019, evoluindo o seu quadro de sócios em 100% até 2021, possuindo atualmente 42. A 

COOPERCEDRO possui hoje 142 associados e começou com 34 em 2006. Já a COOPERVEC 

começou com 20 fundadores em 2012 e hoje conta com 101 associados, cinco vezes mais.  

Figura 10: Evolução do Quadro Social das Organizações estudadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme entrevista realizada 

 

Sobre a inserção destas organizações e sua inter-relação com outras cooperativas foi 

identificado que a COOPERCEDRO e a COOPERCAF são filiadas ao UNICAFES/RS e a 

COOPERVEC é filiada à OCERGS. A COORVEC ainda não participa de nenhuma rede de 

cooperação, ao contrário da COOPERCAF e COOPERCEDRO que participam da Rede de 

Cooperativas UNICENTRAL/RS.  



 
 

 

 

Outra questão importante ressaltar é a de que apesar de o mercado do PNAE ser o principal 

canal de vendas para as organizações pesquisadas, identificou-se que todas elas comercializam em 

outros mercados institucionais, como o PAA, nas modalidades “Doação Simultânea” e “Compra 

Institucional”. Isso evidencia que os mercados governamentais, como um canal de comercialização, 

são importantes para a existência das cooperativas estudadas e reprodução social dos agricultores 

familiares nelas associados.  

Sobre os produtos comercializados. As três cooperativas consideram os cardápios 

elaborados pelas entidades executoras que realizam as chamadas públicas de compra de acordo 

com a caraterística alimentar local. Mas, cada cooperativa identificou para a entrevista quais são os 

produtos mais comercializados para a alimentação escolar. Os 10 principais produtos comercializados 

pela COOPERATIVA são: biscoitos, suco, batata inglesa, banana, aipim (semi processado), alface, 

repolho, cenoura, beterraba e couve-flor. No total, 55 itens foram comercializados ao PNAE. Entre 

esses, 18 itens são agroindustrializados pelas agroindústrias da agricultura familiar pertencentes aos 

membros da Cooperativa. A COOPERCAF não possui unidade de industrialização e de 

processamento de produtos vinculada aos seus associados. 

Na COOPERVEC, entre os produtos mais comercializados estão os agroindustrializados 

como: melado, geleia, linguiça, panificados, massas, sucos e verduras. No total, são 56 itens 

comercializados ao longo do ano. A cooperativa não possui unidade de processamento de alimentos, 

mas conta com nove famílias com agroindústrias no seu quadro social. 

A COOPERCEDRO comercializa 30 itens para o PNAE, os principais comercializados são: 

alface, repolho, laranja, iogurte, arroz, feijão, couve e mandioca.  

Quadro 2: Produtos Comercializados pelas cooperativas de estudo 

Principais Produtos entregues ao PNAE 

COOPERCAF COOPERVEC COOPERCEDRO 

Biscoitos, suco, batata inglesa, 
banana, aipim (semi processado), 
alface, repolho, cenoura, beterraba 
e couve flor. 

Melado, geleia, linguiça, 
panificados, massas, sucos e 
verduras 

Alface, repolho, 
laranja, iogurte, 
arroz, feijão, couve e 
mandioca. 

 

 

A pesquisa identificou uma série de fatores que confirmam o impacto positivo do PNAE na 

sustentabilidade econômica e social das Cooperativas da Agricultura Familiar e no desenvolvimento 

rural. Mas, ela também fez vir à tona algumas „preocupações‟ comuns entre as organizações. A 

principal delas está relacionada aos produtos que são demandados pelas escolas e que as 

organizações não conseguem fornecer, ofertar no momento. Nas entrevistas pôde-se identificar que o 



 
 

 

 

leite e seus derivados e as carnes e seus derivados são os produtos que as organizações não 

conseguem fornecer ainda. Este fator identificado em todas às três organizações, demonstra que há a 

necessidade de investimentos em estruturação para a produção e industrialização destes produtos 

demandados. Um estudo específico poderia ser feito, no sentido de identificar que o comércio de 

laticínios e de carnes hoje para compor a merenda escolar está sendo realizado por grandes 

organizações empresariais, sem a participação direta da agricultura familiar e de suas organizações.  

Diante disso, percebemos uma tendência manifestada pelos entrevistados com o futuro do 

PNAE para os agricultores familiares, trazendo dúvidas e incertezas. Também foram identificadas as 

necessidades de mudança no Programa, com melhoria no orçamento, elevação de teto 

comercializado por agricultor
4
 e o fortalecimento das cadeias produtivas locais. 

Considerações Finais 

Como resultado desta pesquisa percebemos que a criação de uma política pública para 

solucionar um determinado problema público, como o de melhorar a qualidade nutritiva da merenda 

escolar e qualificar o rendimento escolar dos alunos, houve a abertura de um novo canal de 

comercialização para os agricultores através do mercado institucional do PNAE. O principal objetivo 

do PNAE é atender à demanda por melhoria da qualidade nutricional da alimentação escolar no país, 

onde, para muitas crianças esta é ainda a principal refeição do dia. Os agricultores familiares e suas 

organizações são a ferramenta para atender esta demanda.   

O fato principal a ser considerado neste estudo é de que o PNAE colaborou para o 

surgimento de cooperativas da agricultura familiar, que se organizaram especificamente para atender 

este mercado. Posterior a isso, busca outras formas de comercialização de seus produtos. Pois, das 

organizações estudadas, duas surgiram após a criação do Programa Nacional da Alimentação 

Escolar e outra garantiu a sua sustentabilidade financeira depois disto.  

O mercado institucional do PNAE, através de cooperativas da Agricultura Familiar na Região 

Central do Estado do Rio Grande do Sul, resulta em impacto de importância positiva na organização 

cooperativa e de seus associados. Ele contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das famílias 

envolvidas, estruturou a economia das cooperativas e fortaleceu a organização coletiva de 

agricultores familiares. Outra questão importante está relacionada aos agricultores legalmente 

enquadrados na DAP. Observando o resultado do estudo, pode-se considerar que o número de 

agricultores com DAP e que ainda não estão fornecendo produtos para o programa no momento é 

relativamente alto, mais da metade, demonstrando o potencial produtivo das organizações 

cooperativas para atender aos diversos mercados.  

Ao observar os resultados da pesquisa, podemos afirmar ainda que a influência do PNAE nas 

organizações cooperativas da agricultura familiar resulta em uma dependência parcial da política 

pública para a sustentabilidade econômica da organização, bem como de boa parte do seu quadro 

social. Considerando-se que da mesma forma que muitas organizações surgiram em razão do PNAE, 

                                                           
4
 Art. 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 estabelece: o limite individual de venda do 

agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano e será controlado pelo FNDE. 



 
 

 

 

muitas deixarão de existir caso o programa chegue a ser extinto para os agricultores familiares e suas 

organizações. 

Em relação ao orçamento, analisamos que o PNAE é o principal mecanismo de arrecadação 

financeira das cooperativas da agricultura familiar estudadas. Porém, mesmo gerando grande parte 

do volume de recursos ao orçamento, estes recursos não resultaram em melhorias significativas de 

infraestrutura e logística nas cooperativas; nenhuma das organizações estudadas possui 

infraestrutura de processamento e de armazenagem ou produção agroindustrial em suas sedes. 

Entretanto, nesse sentido foi possível identificar o crescimento no número de associados nas 

cooperativas com mais investimentos em suas unidades familiares de produção agrícola para poder 

ofertar mais produtos ao PNAE. Também observamos um aumento no número de associados do 

quadro social. 

Uma crítica a considerar a partir deste estudo é de que as organizações da agricultura familiar 

ainda necessitam melhorar, isto é, ampliar a sua capacidade e diversidade produtiva. Pois, dentre às 

três organizações estudadas nenhuma fornece carne, leite e seus derivados ao mercado institucional. 

Isso demonstra certa urgência em ter uma política pública para estimular a produção destes alimentos 

pela agricultura familiar e garantir a sua comercialização no mercado institucional. Desta forma, 

estará contribuindo para garantir também a sua reprodução social contribuindo para o 

desenvolvimento rural.  
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