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 PROGRAMAS DO GOVERNO: os benefícios para as famílias de baixa renda  
 

Resumo 
 

Esse projeto busca apresentar os benefícios e dos programas do governo para as 

famílias de baixa renda, apresentar as vantagens tanto para o beneficiário como 

para as empresas comerciais, verificar que quando uma família aumenta sua renda, 

melhora sua condição de vida econômica, social e favorece o comércio local. Os 

programas do governo são muito criticados, mas não são poucas famílias que têm 

saído da margem da sociedade e conquistando dignidade, autoestima e qualidade 

de vida. Para fazer parte dos programas o governo exige dos beneficiários ações 

básicas de legalização e compromisso. O objetivo deste é responder ao seguinte 

questionamento, o que a agricultura familiar pode trazer de benefícios para a família 

do agricultor, o comércio como para a sociedade? A proposta para responder ao 

questionamento é fazer uma entrevista com responsáveis da área para entender a 

forma que as pessoas são selecionadas (pré-requisitos) e fazer um comparativo o 

que mudou as condições econômicas para essas famílias após o benefício, para 

entender a importância desses programas na vida das pessoas.  

 
Introdução 
 

Os administradores de organizações públicas devem ter uma visão da 

igualitária sociedade e buscar proposta de administração em massa. A proposta do 

governo em oferecer os benefícios às famílias é de oferecer um incentivo, pois, os 

beneficiários passam a ter uma nova posição na sociedade e melhoram suas 

condições de vida. 

 

Afinal a administração pública está sendo moldada, ainda existem falhas, mas 

já se nota um olhar para a sociedade.  

Segundo Bresser Pereira (2008), citado por Kanaane (2010, p.51), “a 

essência da reforma seria a mudança de estratégia no planejamento e na gestão. 

No modelo weberiano1, priorizam-se o controle dos processos, partindo-se do valor 

primordial de prevenção da corrupção. No modelo gerencial priorizam-se 

                                                 
1
 Weberiano: referencia os estudos de Max Weber, sociólogo, alemão que se destacou  na administração por seu 

modelo burocrático (processos e métodos).  



desempenho e resultados, que podem ser controlados a posteriori2, sem abrir mão 

da legalidade durante os processos, partindo-se da primazia do valor da eficiência. 

Metas, indicadores de desempenho e resultados são previamente planejados e 

depois controlados ao longo dos processos, por meio de cronograma físico-

financeiros, como já praticava a burocracia weberiana. A diferença é a ênfase no 

controle de resultados, e não no controle dos processos como fins em si mesmos.” 

 

A oportunidade de abordar este tema se dá devido a muitas críticas e pouco 

conhecimento da sociedade, o que resulta em um pré-conceito, que gera dúvidas 

quanto aos benefícios dos programas.  

 

Com o propósito de ajudar administradores, estudantes e sociedade a 

observar os incentivos como algo positivo e lucrativo para as pessoas e 

organizações. 

 

Abordar um tema que causa polêmica será um desafio, pois alguns pensam 

que os programas são desnecessários e como não precisam não veem sua 

importância, mas estudar e conhecer os trabalhos desses órgãos é de grande valia 

para entender como e por quem é feito todo processo e passar as informações 

corretas.  

 

 
Objetivos 
 

 Estudar quais os benefícios que a agricultura familiar pode trazer para a 

família do agricultor, para o comércio como para a sociedade. Para que 

administradores, estudantes e sociedade vejam os programas como uma forma de 

melhorar as condições das pessoas que precisam. 

 

Metodologia  
 

Será baseado nos estudos da gestão pública e entrevista com os 

coordenadores responsáveis por programas para que possa ser tornar mais 

relevante, além de site do governo, informativos e decretos. 

                                                 
2
 A posteriori: palavra que vem do latim significa após ou depois. 



Desenvolvimento 
 
FAO  
 

 Criado em 16 de outubro de 1945, a Food Agriculture Organization/ 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) atua como 

um fórum neutro, onde todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, se 

reúnem para negociar acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas 

estratégicas. A FAO lidera os esforços internacionais de erradicação da fome, da 

insegurança alimentar e está preocupada também com as perdas e o desperdício de 

alimentos. 

 

Os ministros da Agricultura da Europa e da Ásia examinaram dados que 

mostram a quantidade de comida que vai para o lixo na região, comparado com o 

que acontece em países de baixa, média e alta renda. 

 

 A maioria das perdas nos países desenvolvidos acontece na hora do 

consumo. Já nos países de baixa e média renda as maiores perdas ocorrem na 

produção e pós-colheita. Segundo a FAO, o comportamento do consumidor é parte 

do problema, que inclui ainda desperdício durante o estoque, transporte e 

processamento dos alimentos. 

 

 A agência apoia a iniciativa "Fome Zero", do secretário-geral da ONU, Ban Ki-

moon, que tem como meta acabar com as perdas e o desperdício de alimentos 

como um dos cinco objetivos para atingir um mundo sem fome. (Informação retirada 

do site Instituto Carbono Brasil). 

 

 Conforme diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva “os pequenos 

agricultores são os guardiões da biodiversidade agrícola e dos recursos naturais do 

planeta, além de produzir uma alta porcentagem dos alimentos que comemos e que 

a agricultura familiar é a maior fonte de emprego no mundo.” 

 
 
GESTÃO PÚBLICA  
 



 Conforme Kanaane (2010, p.20) a gestão pública é uma administração que 

representa o Estado, que busca a igualdade, a justiça e condições sociais que 

resgate a cidadania. E que atuando de forma legal, evita o conflito e a injustiça.  

 A desigualdade existe e o papel do Estado é amenizá-la, oferecendo 

condições mais justas para que cada cidadão exercer sua cidadania de acordo com 

Kanaane (2010, p. 4):  

 

Apesar de toda enorme riqueza gerada pela economia globalizada, 
centenas de milhões de homens e mulheres continuam afetadas pela 
pobreza. A pobreza hoje é vista como privação de capacidades básicas e 
não apenas como baixo nível de renda. 

 
 
 O autor continua dizendo que o “desenvolvimento é algo que diz respeito à 

transformação de vida.”  

  

 
PROGRAMA DO GOVERNO 
 

Os programas são um conjunto de ações do governo que tem como um de 

seus objetivos, a melhoria nas condições de vida da população. 

 

Existem muitos incentivos destinados às pessoas de baixa renda, entre eles 

está a Agricultura Familiar, “que favorece o fortalecimento da Agricultura Familiar e 

sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico local.” (Resolução 

FNDE/PNAE nº26 de 17 de junho de 2013). 

O objetivo principal é atender as necessidades das crianças, com uma 

alimentação de qualidade e valor nutricional, além de oferecer uma renda para as 

famílias e incentivar o plantio.  

A rede pública é auxiliada por nutricionistas, compromissados com merenda 

de qualidade, acompanhada por cardápios que contém todos os alimentos 

necessários para manter a saúde dos pequenos cidadãos. 

A gestão pública está se atentando para ações corporativas, utilizando 

estratégias de parcerias entre a área pública e privada, com foco nas questões de 

equilíbrio social, repensando no modelo econômico, o qual agrava o índice de 



desemprego que interfere no contexto educacional e profissional de adultos, jovens 

e crianças, obrigando-os, muitas vezes a abandonar muito cedo a escola para 

auxiliar na composição do orçamento familiar. (KANAANE, 2010, p.175) 

Com essa citação pode-se observar o quanto é essencial atender as 

necessidades da criança em seu ambiente escolar e criar oportunidades de 

implantar nas crianças a educação como princípio e base de todo o cidadão no 

futuro. 

 

COOPERATIVAS 

 

É uma associação autônoma constituída por mínimo por 20 pessoas físicas 

que com as mesmas atividades econômicas, sociais e/ou culturais, se unem 

voluntariamente com o objetivo de negociar sem intermediários. Com valores de 

respeito, reponsabilidade, ajuda mútua, transparência, democracia entre outros, que 

buscam resultados comuns a todos.  

 

COOPERATIVA DE APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Conforme transcrito do site da Prefeitura de Araras a Cooperativa de 

Apicultores e Agricultores Familiares de Araras e região, localiza-se na Avenida José 

Graziano, no Distrito Industrial 3, é um local de recebimento, pesagem e distribuição 

dos produtos cultivados pelos agricultores familiares. 

 

 A COAAF faz repasses dos programas federais aos agricultores cooperados, 

por meio de convênios firmados entre as Prefeituras e Governo Federal, entre eles, 

o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que faz parte das ações do programa 

“Fome Zero” e destinas alimentos às instituições assistenciais conveniadas e o 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) voltado às merendas escolar.  

  

BENEFÍCIOS DO AGRICULTOR SE TORNAR UM COOPERADO 

 



  O agricultor ao ser tornar um cooperado deixa de ser tornar informal e 

sozinho, para se afiliar é necessário apresentar alguns documentos, passar por um 

processo de avaliação, após aprovado paga-se uma taxa de adesão e aguarda ser 

convocado para a reunião de Diretoria e do Conselho para aprovação, em seguida 

poderá desfrutar de uma parceria de benefícios, entre eles a lucratividade. 

 

 Em seguida o associado passa a receber orientações e treinamentos de como 

produzir, armazenar e negociar os produtos, além de descontos e preços exclusivos 

em lojas, farmácias, médicos entre outros dependendo da parceria firmada entre 

empresas e a cooperativa. 

 

 Outra vantagem é saber para onde está indo a sua colheita, saber o quanto 

vai receber que terá renda do que está sendo plantado e o melhor por um preço 

justo, sem intermediários, o que resulta em lucratividade e qualidade de vida para o 

pequeno agricultor. 

 
Resultados 
 
Foi realizado uma entrevista com Cristina Maria Cardoso da Rocha Grynfogiel 

Nutricionista e Chefe do Núcleo Téc. E Alim. Nutrição do setor de merenda 

escolar da Prefeitura Municipal de Leme – SP. 

 

P. A Agricultura Familiar é uma parceria com a Prefeitura? 

Não, é um cumprimento da legislação FNDE/PNAE de 17 de junho de 2013. 

 

P. Quem fornece a merenda escolar para a rede municipal de ensino? 

R. A merenda escolar do município de Leme é terceirizada, isto significa que há 

um contrato de prestação de serviços onde uma empresa prepara as refeições 

para os alunos matriculados na rede de ensino. A COAAF (Cooperativa de 

Apicultores e Agricultores Familiares) de Araras é a cooperativa que após a 

chamada publica ficou habilitada em fornecer os hortifruti para a merenda escolar 

cumprindo a resolução nº 26 

 

P. Quem decide o que o que plantar? 



R. O agricultor, através da vocação agrícola regional, porém existe um 

planejamento para aqueles gêneros que serão vendidos para a prefeitura, a fim 

de atender aos cardápios planejados. 

 

P. Quem estipula as entregas e quantidades descritas na chamada? 

R. A nutricionista da Secretaria de Educação de Leme, Cristina Grynfogiel, após 

a elaboração do cardápio baseado nas safra e nos per capitas (quantidade de 

alimento por pessoa) de gêneros alimentícios. 

 

P. Existem cooperativas na cidade de Leme – SP? 

R. Existe, mas ainda não está devidamente habilitada (operante) porque não 

atende aos critérios estipulados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(CNPJ superior a um ano) para participar da Chamada Publica. A legislação 

exorta que haja preferência para os produtores/cooperativas locais, existe uma 

prioridade com a cooperativa da região, mas não atendendo a quantidade e os 

alimentos solicitados a nutricionista pode buscar outras cooperativas de fora. A 

cooperativa de Araras tem o requisito necessário de ter no mínimo 01 ano de 

CNPJ, e possui parceiros de Leme.  

 

P. Existe diferença entre parceiro e associado? 

Sim, o associado paga uma mensalidade e o parceiro já possui o valor de 

impostos das notas fiscais já descontados, sem a responsabilidade de pagar 

mensalidade e arcar com responsabilidade caso haja falência.  

 

P. Na chamada pública existem preços unitários quem os estipulou? 

R. CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) possui uma tabela que 

determina os preços mínimos a serem praticados.  Mas são feitas cotações de 

preço para que se encontre o preço médio de cada gênero.  

 

P. Quem faz a comunicação com a Cooperativa COAAF? 

R. É a Casa da Agricultura quem faz a comunicação entre a Secretaria de 

Educação e a cooperativa, e que também é responsável pela fiscalização e 

controle dos requisitos necessários para adquirir o DAP - Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento e Agricultura Familiar). 



P. Qual o benefício dessa parceria para a escola e para o agricultor? 

R. Hortifruti, melhoria na qualidade das refeições, o município também ganha 

porque o dinheiro gira dentro da cidade o que estimula o comércio e para o 

agricultor melhorou as condições econômicas, tendo uma renda fixa de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por ano. Para esse pagamento existe um fundo 

específico para a merenda que é repassado do Estado para os Municípios, mas 

que tem alguns passos que devem ser seguidos, quanto a qualidade dos 

produtos, armazenamento, controle e transparência na prestação de contas. 

O governo estimula o pequeno agricultor que tem sua produção direcionada sem 

perdas. 

 

Considerações Finais 
 

Não perder os alimentos é sinônimo de lucro, pois praticamente metade de 

sua produção seria lixo por falta de venda, o desperdício começa na colheita, no 

processo de seleção e o pequeno produtor não consegue concorrer com os grandes 

produtores.  

O programa do governo da agricultura familiar favorece a melhor distribuição 

desses alimentos que passam a ocupar um lugar de destaque nas unidades 

escolares, seguido de todo processo de melhoria para a rede pública e qualidade da 

refeição oferecida, os agricultores obtêm benefícios, pois saberá que sua produção 

será vendida. 

Essa família ao obter essa renda fixa reflete em sua qualidade de vida e no 

comércio local, desde na compra de insumos como em sua subsistência. Já que 

uma das exigências é que se dê prioridade para a cooperativa da região. 

 

Para que haja o cumprimento da legislação o agricultor, a cooperativa e a 

prefeitura devem cumprir os requisitos necessários de transparência, controle e 

legalização. 

 

A agricultura familiar é responsável por oferecer renda para as famílias rurais 

e os manter no campo (redução do êxodo rural) e estimular a produção de alimentos 



e habito alimentares mais saudáveis. O inchaço na cidade resulta em falta de 

emprego, habitação, saneamento básico, violência, quando o cidadão se sente parte 

do meio, incluso na sociedade ele exerce seus deveres e direitos. 
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