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O objetivo deste trabalho é compreender qual o discurso da literatura especializada sobre 
política de produção e abastecimento no bojo da questão da segurança alimentar, enquanto um 
direito humano fundamental. A produção e o abastecimento é antes de tudo um direito. Resta, 
portanto, que uma política de produção e abastecimento deve, além das questões meramente 
produtivistas, ater-se a questões quanto ao acesso e a qualidade dos alimentos. Nossa proposta 
aqui é discutir a produção e o abastecimento alimentar no bojo da questão da segurança 
alimentar enquanto um direito humano fundamental, e verificar se a proposta de política de 
produção e abastecimento adotada pelo Consórcio Intermunicipal de Produção e 
Abastecimento (CINPRA São Luís) se insere no bolo da concepção moderna de segurança 
alimentar nutricional, pois a grande dependência do abastecimento local das dinâmicas e 
lógicas estritamente mercantis, protagonizadas pelas grandes redes varejistas, revela uma 
questão extremamente relevante para o abastecimento alimentar: como garantir o direito 
humano à alimentação saudável e adequada a partir apenas da disponibilidade de alimentos? 
A estrutura de abastecimento, tal como dada, onde prevalece o domínio de agentes 
econômicos privados, com elevada concentração econômica ao longo da cadeia alimentar, 
exige a necessária e indispensável presença do poder público e da sociedade civil para 
garantir, não apenas o acesso à alimentação, mas à forma como os alimentos são produzidos, 
a composição e qualidade dos bens que integram a cesta de consumo, além da formação dos 
preços, do fluxo de bens e a autonomia dos hábitos alimentares. Considerando-se que o 
abastecimento alimentar não pode ser entendido apenas como uma simples questão do 
mercado. É necessário que exista uma política de abastecimento alimentar, pois os preços dos 
produtos podem tornar inviável o acesso de pessoas aos alimentos necessários a sua 
manutenção. Entendemos que a tentativa de estabelecer uma política de produção e 
abastecimento passa necessariamente pela articulação de cadeias produtivas, mas pela a 
necessidade de assegurar ao produtor rural o acesso ao mercado, e qualidade dos alimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A alimentação tem um valor intrínseco, não decorre das vantagens econômicas e 
sociais, apesar do fato inegável de que pessoas bem alimentadas e sem carências nutricionais 
são mais produtivas, além de constituírem-se em grande mercado consumidor. É bem 
verdade, também, que as estratégias de combate a pobreza através da segurança alimentar são 
importantes para o alívio das tensões sociais e para o crescimento econômico. Contudo, a 
alimentação é antes de tudo um direito humano básico, não carecendo de justificativas para 
ser efetivo, como salientou D. Paulo Morelli (apud MALUF; COSTA, 2001). 

Comer é direito humano básico que jamais pode sofrer qualquer restrição. A 
criança e o idoso não produzem, mas têm direito de assentar-se à mesa da fraternidade e 
participar do banquete da vida. Todos nós temos direito à nutrição e, consequentemente, ao 
alimento adequado às necessidades pessoais e culturais. O direito ao alimento não se reduz, 
pois, a uma ração que garanta a subsistência. 

Nesse sentido, todo cidadão tem o direito de estar seguro em relação aos 
alimentos e à alimentação tanto na disponibilidade, assegurado contra a fome e desnutrição, 
como na qualidade e na adequação, que sugere que o alimento deve ser apropriado às 
circunstâncias sociais, ambientais e culturais. (MALUF, 2007). 

Considerando-se que o abastecimento alimentar não pode ser entendido apenas 
como uma simples questão do mercado. É necessário que exista uma política de 
abastecimento alimentar, pois os preços dos produtos podem tornar inviável o acesso de 
pessoas aos alimentos necessários a sua manutenção. Entendemos que a tentativa de 
estabelecer uma política de produção e abastecimento passa necessariamente pela articulação 
do consórcio com os mercados, não é só a criação de cadeias produtivas, mas a necessidade 
de assegurar ao produtor rural o acesso ao mercado, e qualidade dos alimentos. 

A produção e o abastecimento é antes de tudo um direito. Resta, portanto, que 
uma política de produção e abastecimento deve, além das questões meramente produtivistas, 
ater-se a questões quanto ao acesso e a qualidade dos alimentos.  

A estrutura de abastecimento, tal como dada, onde prevalece o domínio de agentes 
econômicos privados, com elevada concentração econômica ao longo da cadeia alimentar, 
exige a necessária e indispensável presença do poder público e da sociedade civil para 
garantir, não apenas o acesso à alimentação, mas à forma como os alimentos são produzidos, 
a composição e qualidade dos bens que integram a cesta de consumo, além da formação dos 
preços, do fluxo de bens e a autonomia dos hábitos alimentares. 

Nossa proposta aqui é discutir a produção e o abastecimento alimentar no bojo da 
questão da segurança alimentar enquanto um direito humano fundamental, e verificar se a 
proposta de política de produção e abastecimento se insere no bolo da concepção moderna de 
segurança alimentar nutricional, pois a grande dependência do abastecimento local das 
dinâmicas e lógicas estritamente mercantis, protagonizadas pelas grandes redes varejistas, 
revela uma questão extremamente relevante para o abastecimento alimentar: como garantir o 
direito humano à alimentação saudável e adequada a partir apenas da disponibilidade de 
alimentos?  

 



Para isso fizemos uma análise da concepção estratégica de produção e 
abastecimento adotada pelo CINPRA. Para isso, primeiro fizemos uma revisão de literatura 
para compreendermos qual o discurso da literatura especializada sobre política de produção e 
abastecimento no bojo da questão da segurança alimentar, enquanto um direito humano 
fundamental. Em seguida, verificamos se a proposta de política de produção e abastecimento 
do CINPRA se insere no bojo dessa concepção moderna de segurança alimentar e nutricional. 
Essas ponderações são necessárias para entendermos se o CINPRA logrou algum êxito quanto 
a articulação, formulação e implementação de políticas públicas de produção e abastecimento.  

  



2 A DISCUSSÃO SOBRE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ENQUANTO 
ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR  

 

 

A abordagem da questão da segurança alimentar enquanto um direito humano 
fundamental e básico é relativamente recente. Embora o Brasil não seja nenhum principiante 
na formulação e implementação de políticas públicas de alimentação e nutrição, a questão 
passou por vários enfoques e nem sempre esteve atrelada ao abastecimento, cujo 
entendimento tradicional, reduziu-se a questões de produção, armazenagem, transporte, 
comercialização, distribuição e demais questões específicas do varejo e atacado. 

A trajetória1 da questão alimentar no Brasil desenvolveu-se sob o enfoque de dois 
eixos: a política de alimentação e nutrição e as intervenções nas esferas de produção e 
comercialização agrícola, além da fiscalização de alimentos. A distinção como aponta Castro 
(1985 apud IPARDES, 1987) além de ser formal também expressa diferentes interesses 
sociais relacionados à questão. Para dar um exemplo, basta lembrar que nos idos da década de 
1980, as ações de promoção ao incentivo à produção de alimentos (commodities) destinados 
ao mercado externo e a indústria processadora, podiam ser visualizadas contrapondo-se às 
ações do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - PRONAN2. 

Para uma rápida digressão da trajetória da questão alimentar rememoramos, agora, 
as principais ações institucionais empreendidas.  

As ações de alimentação e nutrição, na verdade, já vem de longa data, remontam à 
década de 1940 no Governo Vargas, a partir da criação do Serviço de Alimentação da 
Previdência Social (SAPS), cujo objetivo central consistia no fornecimento de alimentos a 
alguns segmentos de trabalhadores urbanos. O SAPS atendia principalmente o Rio de Janeiro, 
com 6 restaurantes, fiscalizando outros 42, distribuindo refeições em caminhões térmicos em 
mais de 50 empresas e oferecendo merenda escolar com um total de 450 kcal. 

A partir da década de 1950, outro segmento começa a ser contemplado: o grupo 
materno infantil, com a distribuição de leite em pó, através dos postos de puericultura e da 
criação do programa de merenda escolar. Além disso, elabora-se o Plano Alimentar e 
Problemas de Nutrição no Brasil, com diversas ações que iam desde inquéritos nutricionais, 
merenda escolar, assistência alimentar a adolescentes, entre outros. Contudo, considerando os 
30 anos, desde os programas nutricionais da década de 1940, o único que sobreviveu foi o 
programa da merenda escolar.  

Na década de 1970 os programas são interrompidos. Até então alguns desses 
programas eram financiados com recursos do UNICEF e por doações do governo dos Estados 
Unidos. A partir de então, criou-se o INAN – Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, 
para quem na questão alimentar não se deveria considerar apenas aspectos nutricionais, mas 
principalmente os constrangimentos econômicos e sociais que influenciam significativamente 
a alimentação. Caberia ao INAN a condução da política de alimentação e nutrição, cujos eixos 
norteadores foram definidos pelo PRONAM – Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, 
cuja prática não logrou, de fato, a cobertura e estratégias propugnadas. 
                                                 
1 Para breve descrição histórica lançou-se mão de IPARDES (1987), Silva (1995), Arruda & Arruda (2007); 

Arruda (1985) e Favero (2005);  
2 Segundo o IPARDES (1987: 23) o programa já em 1976 “apontava a necessidade de se estimular a produção de 

alimentos de consumo popular por pequenos produtores, como meio de equacionar o suprimento dos 
programas de suplementação e mesmo o barateamento dos gêneros alimentícios”. 



O INAN/PRONAM vigorou de 1972 a 1989, passou por duas versões (PRONAM 
I e II), a última finalizada em 1979. Tenta-se um terceiro PRONAM, mas não vai adiante, 
tendo somente a partir daí a execução dos programas já implementados e formulados na égide 
do PRONAM II, quais sejam: Nutrição em Saúde, Abastecimento de Alimentos em Áreas de 
Baixa Renda, Racionalização da Produção de Alimentos Básicos, Incentivo ao Aleitamento 
Materno, Combate às Carências Nutricionais Específicas, Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, Complementação Alimentar, Alimentação do Trabalhador, Alimentação Escolar 
e dos Irmãos do Escolar, Leite para Crianças Carentes e Programa de Alimentação Popular. 

A nova república ascende retomando a questão alimentar e arrolando-a ao resgate 
da chamada “dívida social”, herdada do regime autoritário e acentuada pela crise econômica. 
Nesse sentido, a questão alimentar insere-se no bojo das intervenções no sistema de proteção 
social (habitação, educação, previdência, etc.) e nas estratégias de combate à fome, 
desemprego e miséria. Os programas de atuação seriam o PSA (Programa de Suplementação 
Alimentar) e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), além da criação do 
Programa do Leite e de Alimentação Popular. Contudo os resultados, em termos de cobertura 
e ampliação de recursos, não foram dos melhores. 

A partir dos anos 1990 os programas vigentes vão, paulatinamente, sendo 
dissolvidos ou abandonados, exceção feita à Alimentação Escolar e à Alimentação do 
Trabalhador. Dadas as complicações trazidas pelo flagelo da seca no nordeste, o governo 
Collor cria o programa emergencial Gente da Gente, que utiliza estoques públicos de 
alimentos para distribuição de cestas básicas mensais de 16 kg às famílias nordestinas 
atingidas pela seca. 

Já no Governo Itamar Franco, foi criado o CONSEA – Conselho de Segurança 
Alimentar, que elabora o Plano de Combate à Fome e à Miséria, focalizando quatros 
prioridades: combate à desnutrição materno-infantil; descentralização do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e revisão do Programa de Alimentação do Trabalhador, além do uso 
de estoques públicos em programas emergenciais. 

O INAN foi extinto em 1997, como resultado da progressiva debilitação dos seus 
programas. Suas atribuições ficaram a cargo na ATAN (Área Técnica de Alimentação e 
Saúde) no âmbito da Secretaria de Políticas de Saúde, logo depois migrando para Secretaria 
de Assistência à Saúde, no domínio do Departamento de Atenção Básica, passando a chamar-
se CGPAN – Coordenação Geral de Política de Alimentação e Nutrição. 

Nesse período, merecem destaque duas importantes proposições: a elaboração da 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, iniciada em 1997; e, a partir de 2001, a criação 
do Bolsa Alimentação, substituindo as ações de combate às carências nutricionais específicas. 
Segundo Arruda e Arruda (2007) o programa 

 
Na sua concepção e operacionalização significou um avanço, porque focalizava a 
atenção nos mais pobres, requeria a co-responsabilidade das famílias e a 
participação dos conselhos de saúde, estimulando a construção e o fortalecimento da 
cidadania, concorrendo, assim, para esforço e qualificação da rede básica de saúde 
(ARRUDA; ARRUDA, 2007, pg. 323). 

 

A partir de 2003, no governo Lula, as ações de segurança alimentar são 
consideradas estratégias de uma política de desenvolvimento, devendo garantir quantidade, 
qualidade e regularidade no acesso a alimentação. Para tanto aprova-se o Programa Fome 
Zero, estruturado em três dimensões:  



a) a teórico-conceitual que considera que a formulação de uma política de 
segurança alimentar irá constituir o marco de referência para uma abordagem 
holística;  

b) a político-operativa, fundamentada na decisão de implementá-lo e 
gradualmente promover ajustes no programa, além da criação do então, 
Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, que 
depois passaria a ser o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome;  

c) a consultiva, recriando o CONSEA, como nível de acompanhamento e 
catalisador de articulação intersetorial. 

Um dos principais ajustes para permitir maior racionalidade e alcance do impacto 
social, dados os percalços na execução do Programa, consistiu na unificação dos quatro 
principais programas de transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-
Gás e Cartão Alimentação), criando o Programa Bolsa-Família, representando, atualmente, o 
principal programa no âmbito da questão alimentar e combate à pobreza. 

Para a FAO (2007) ao desenhar uma política de abastecimento é preciso 
compreender a estrutura, dinâmica e função dos sistemas3 de abastecimento e distribuição de 
alimentos da cidade, estar informado sobre aspectos culturais, étnicos, sociais, geográficos e 
reguladores, e identificar seu impacto na saúde pública e no meio ambiente. 

É claro que o abastecimento não é a mera organização de questões de 
armazenamento, transporte e distribuição varejista e atacadista. Mas a noção dada pela FAO, 
apesar de destacar esses aspectos, já induz a uma análise coerente com a intersetorialidade, ao 
fazer alusão à necessidade de se considerar os diversos aspectos e avaliar os impactos na 
saúde e no meio-ambiente.  É preciso lembrar que isso exige um esforço conjunto tanto do 
Estado como da sociedade civil. 

A questão do abastecimento sempre foi tema de grande importância nas políticas 
governamentais, muito embora ainda não tivesse o enfoque dado hoje a esse tema. Quer seja 
como instrumento de constituição de um poder executivo nacional forte e centralizado 
(LINHARES; SILVA, 1979) quer associadas às políticas macroeconômicas (LINHARES; 
SILVA, 1979), focadas na regulação de preços dos alimentos e fomento à produção nacional, 
mesmo sendo produtos de órgãos específicos, de uma forma ou de outra, a temática do 
abastecimento sempre esteve presente na agenda das políticas públicas.  

Contudo, a envergadura dada à noção padecia de insuficiência, tornando-a frágil 
para articular estratégias de desenvolvimento rural. A ascensão de questões como a Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN), o Direito Humano à alimentação e, mais 
contemporaneamente, a ameaça de uma crise alimentar, põe em relevo a importância precípua 
das políticas de abastecimento alimentar. 

Em geral, hoje, talvez não seja exagero afirmar que as políticas de abastecimento 
constituem-se no principal instrumento para promoção da SAN, enquanto estratégia de 
desenvolvimento rural e combate à pobreza. Diferentemente do passado, quando, embora o 

                                                 
3 Para FAO (2007) um sistema de abastecimento e distribuição de alimentos compreende um subsistema de 

abastecimento de alimentos nas cidades que inclua toda a infraestrutura e atividades vinculadas à produção, 
seleção, processamento, armazenagem e transporte até os centros de consumo; um subsistema de distribuição 
de alimentos que inclua todas as atividades formais, informais tradicionais e modernas e as infraestruturas que 
tem a ver com a distribuição de alimentos nas cidades (transportes intra-urbanos, vendedores atacadistas, 
varejistas, mercados especializados, etc..) 

 



tratamento da questão tivesse usado de vários instrumentos para regulação do mercado e 
fomento à produção, representavam incursões momentâneas, não tratando o abastecimento de 
forma encadeada no âmbito dos fatores que o condicionam (ZIMMERMAN, 2006). 

Esse tratamento implica em considerar as dimensões do abastecimento, 
entendendo-o não apenas como uma política macro, única e abrangente, nem se restringindo 
apenas a ações de apoio a produção e comercialização. É preciso considerar que o 
abastecimento às vezes constitui-se de ações isoladas de secretarias específicas ou de 
cooperação federativa, como o caso do CINPRA, e que implica em analisar, também, o 
acesso4 e a qualidade dos alimentos, ou seja, não é apenas uma questão de disponibilidade 
física de alimentos. Até porque a regulação dos espaços de produção e comercialização nem 
sempre é suficiente para garantir o acesso alimentar. 

Nesse sentido, como destacado por Maluf (1994), o abastecimento apresenta-se, 
pelo menos, sob três dimensões: a primeira diz respeito às condições de acesso, depende em 
geral do nível de renda que acaba sendo condicionado pelas políticas macroeconômicas, a 
segunda refere-se às questões de produção e comercialização, dependendo, portanto, em geral, 
do grau de capitalização da produção agrícola e dos hábitos alimentares, e a terceira dimensão 
corresponde à qualidade nutricional dos alimentos.  

Essas dimensões, portanto, sugerem um tratamento da questão do abastecimento 
que envolva a análise não apenas da produção e comercialização, como já aventado, mas que 
considere, como observa o autor em tela, a dinâmica do abastecimento: a trajetória do 
alimento ao consumo, observando as estruturas comerciais, industriais (verificando a 
orientação de padrões de consumo impostos por grandes agentes produtivos) e as condições 
socioeconômicas do consumidor; que considere as disparidades econômicas e as condições de 
troca, que podem quebrar o fluxo alimentar regular da região; que se considere, também, a 
promoção e a distribuição de alimentos através de pequenos e médios empreendimentos rurais 
e urbanos.  

Além disso, é importante que se considere, também, o fato de que o acesso aos 
alimentos pode ser constrangido pela ausência ou deficiência de outras condições sociais que 
garantem o exercício da cidadania, bem como outras questões que influenciam diretamente as 
condições de acesso aos alimentos, como, por exemplo, a intermediação, regulação e preços.  

É importante enfatizar, como faz em Maluf e Menezes (2000), que numa 
estratégia de desenvolvimento a atenção dada à capacidade de renda como constrangedora do 
acesso, toca apenas um lado do problema. Embora a necessidade de geração de renda e o 
enfrentamento da pobreza sejam importantes para questão da equidade social, as questões de 
como se dá o acesso e como estão organizadas as estruturas de produção e distribuição são 
também fundamentais para promoção de uma situação de equidade social no tocante à questão 
alimentar. Logo, o tratamento das várias questões da problemática alimentar contribui 
sensivelmente para equidade social.  

Esses autores enfatizam que em relação às condições de acesso aos alimentos não 
significa dar como equacionada a questão alimentar, principalmente quando se vai além da 
disponibilidade de alimentos, destacando três fatores que devem ser considerados em relação 
às condições de acesso: o crescente controle exercido pelas grandes corporações 
                                                 
4 “O acesso aos alimentos engloba não apenas comer regularmente, mas também comer bem, com alimentos de 

qualidade e adequados aos hábitos culturais, com base em práticas saudáveis e preservem o prazer associado à 
alimentação. Além disso, famílias ou grupos sociais podem ter acesso regular aos alimentos e evitar a 
ocorrência da fome e mesmo da desnutrição, porém, não se encontram numa condição de SAN caso o custo da 
alimentação comprometa boa parte da renda familiar e impeça o acesso aos demais componentes de uma vida 
digna como a educação, a saúde, a habitação e o lazer” (MALUF, 2007: 25). 



agroindustriais e comerciais nos mercados de matérias primas e produtos finais; o poder de 
compra para aquisição de alimentos em quantidade e qualidade suficientes; e a tensão entre 
assegurar uma renda mínima aos pequenos produtores rurais e preservar o poder de compra 
das famílias. 

Esses aspectos considerados aqui, como a insuficiência do acesso, a dinâmica e 
lógica da oferta e preços dos alimentos, norteados, em geral por uma lógica privada, além da 
mudança no perfil do consumo e no perfil nutricional, dado as transformações dos hábitos 
alimentares e nos processos de transformação dos alimentos e nas mudanças na estrutura 
agroalimentar do país, motivaram o CONSEA a propor uma recomendação para formulação 
de uma política de nacional de abastecimento alimentar (CONSEA, 2005). 

A proposta assenta o abastecimento não como uma vantagem econômica, mas 
como o exercício do direito humano à alimentação adequada e a soberania alimentar, o que 
exige o exercício de políticas que se sobreponham a lógica privada estritamente de mercado. 

Na proposta dessa política, destacam-se, entre outros aspectos, a retomada do 
papel do Estado na regulação e intervenção a partir dos instrumentos institucionais; o campo 
de atuação tanto no tocante aos alimentos (disponibilidade e acesso) quanto no que diz 
respeito à alimentação (modo de apropriação dos bens pela população – comércio de 
alimentos, serviços de alimentação, etc.); a necessidade de participação e controle social; a 
prioridade dada a pequenos e médios empreendimentos rurais e urbanos tanto na inserção de 
mercados já consolidados como na construção de mercados locais, segmentando e 
diferenciando produtos, valorizando a diversidade; o incentivo a práticas agrícolas equitativas 
e sustentáveis. Essas proposições são importantes porque contribuem para evitar a exclusão 
desses segmentos nos setores de forte concentração, além de oportunizar a geração de 
trabalho e renda. 

No bojo dessas considerações, o abastecimento alimentar localiza-se num espaço 
proeminente entre as relações de produção e consumo, entre o alimento e a alimentação, 
devendo-se, portanto, considerar não apenas a oferta e o acesso, mas as dimensões social, 
ambiental e cultural, que envolvem a produção de alimentos e a alimentação. 

 

 

2.1 A AMEAÇA DA FLUTUAÇÃO DOS MERCADOS E A QUESTÃO DO 
ABASTECIMENTO ALIMENTAR 

 

O fato de que grande parte da população vulnerável à fome e desnutrição 
encontra-se nas regiões rurais pobres, onde o Maranhão é o maior exemplo, sugere que o 
enfrentamento da questão alimentar requer o enfrentamento da pobreza e das disparidades 
econômicas, numa estratégia de desenvolvimento que fomente capacidades e distribuição 
equânime da riqueza. 

Apesar da cobertura e abrangência dos programas de transferência de renda, como 
o Bolsa Família, há de se reconhecer, contudo, a dificuldade de elaboração de políticas 
efetivas de combate a insegurança alimentar. Principalmente, quando se sabe que a fome ou a 
insegurança alimentar não decorrem apenas da indisponibilidade de alimentos, mas da 
dinâmica do mercado global de alimentos e da deficiência crônica de comida e a consequente 
depreciação da vida das pessoas (TIMMER, FALCON; PEARSON 1983). 



Explicando melhor a questão: no tocante ao primeiro caso, os autores reconhecem 
que a estrutura razoavelmente competitiva dos mercados e a interdependência das economias, 
provocada pela globalização, tornam as flutuações dos mercados extremamente 
desestabilizadoras e ameaçadoras para segurança alimentar. No entanto, admitem que essa 
interdependência, além de tornar vulneráveis os países produtores à instabilidade dos 
mercados, também pode repartir riscos, promover a especialização e a elevação da 
produtividade e estabilizar custos sociais agrícolas, desde que os países mais proeminentes 
não descarreguem o custo dos ajustes fora das suas próprias economias. 

No tocante ao segundo caso, esses mesmos autores concluem que a fome é “um 
problema individual”, causado pela escolha limitada das quantidades de alimentos básicos 
disponíveis ao consumidor, que seria resolvido alargando as possibilidades de escolha, as 
quais seriam função do rendimento, dos preços dos alimentos, do abastecimento alimentar e 
conhecimento do consumidor. 

É difícil imaginar que a vulnerabilidade à fome seja um problema individual que 
possa ser sanado aumentando as escolhas das pessoas, através dos preços e da disponibilidade, 
sobretudo quando se percebe que os mercados agroalimentares mundiais, a despeito da 
disponibilidade, podem restringir o acesso ao alimento através do controle dos mercados de 
matéria-prima, processamento, da composição e qualidade dos alimentos que fazem parte da 
cesta de bens, etc.  

É óbvio que a renda e os preços são importantes para equacionar o problema do 
acesso, mas são insuficientes quando se sabe que a fome diz respeito não apenas ao alimento, 
mas à alimentação. Nesse caso, estruturas comerciais e industriais podem impor padrões de 
consumo não habituais e não adequados culturalmente e ambientalmente, podem favorecer a 
exclusão ou a não inclusão de pequenos e médios produtores. Além disso, como certificar-se 
que a disponibilidade, o preço e a renda poderão garantir alimentos saudáveis? Portanto, 
presume-se que a formulação de políticas efetivas de segurança alimentar, e aqui se inclui o 
abastecimento, passa, necessariamente, por uma abordagem sistêmica.  

O entendimento que se tem hoje sobre o abastecimento alimentar (CONSEA, 
2004, 2005) diz respeito às condições em que se dá o acesso aos alimentos pelos diversos 
segmentos da população. Entende-se que uma política pública de abastecimento e segurança 
alimentar deve ser capaz de promover a produção e a distribuição de alimentos sob formas 
ambientalmente sustentáveis, culturalmente adaptadas e socialmente mais equitativas, 
possibilitando aos diversos segmentos da população o acesso aos alimentos em condições 
adequadas de quantidade, preço e qualidade. Em outras palavras, as ações de abastecimento 
só podem lograr esses objetivos se forem concebidas não apenas como uma questão de 
disponibilidade física de alimentos, mas como estratégias de segurança alimentar.  

Com essas ponderações, cabe, por fim, entender o papel dos espaços municipais 
ou dos arranjos institucionais de cooperação, como os consórcios intermunicipais, na temática 
do abastecimento. 

É preciso, antes de tudo, destacar que o esforço para descentralização das políticas 
públicas e, portanto, pela municipalização, embora, por um lado possa contribuir para 
democracia e efetividade das ações públicas, não se constitui a panaceia para a problemática 
alimentar. A valorização dos arranjos municipais ou do espaço municipal, no tocante ao 
abastecimento, não pode ocorrer sem a necessária e indispensável política nacional de 
abastecimento. Em outras palavras, a capacidade de os municípios empreenderem ações dessa 
natureza não pode estar descolada das referências nacionais. Ademais, é necessária uma 
abordagem sistêmica, uma concertação pública, que articule todos os poderes e papéis 
institucionais necessários para equacionar a questão. 



Os municípios, bem como os consórcios intermunicipais, cumprem um papel 
fundamental, qual seja: fortalecer a dimensão federativa das políticas de abastecimento, 
consistindo em parte articuladora de uma estratégia nacional de abastecimento, redarguindo, 
nos espaços locais e regionais, os efeitos perversos das lógicas e dinâmicas estritamente 
mercantis. 

Portanto, parece óbvio que os municípios podem e devem garantir políticas e 
ações nodais ao abastecimento, tais como: a articulação de circuitos locais e regionais de 
produção e abastecimento a partir da agricultura familiar e dos pequenos e médios produtores, 
a construção de mercados a partir da diferenciação de produtos, com base no que é 
característico de cada local, a necessária aproximação entre produção e consumo, a produção 
de alimentos ambientalmente sustentável e culturalmente adaptada, bem como a capacidade 
de articular as políticas de abastecimento locais e regionais com outras políticas de 
desenvolvimento rural e territorial. 

Diante do exposto, entende-se, que, num contexto de pobreza e de dificuldade de 
inclusão social, como é o caso dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de 
Produção e Abastecimento - CINPRA, as políticas de abastecimento, enquanto estratégias de 
segurança alimentar e nutricional, ao fomentarem capacidades básicas, podem contribuir 
essencialmente para a promoção do desenvolvimento rural local, instituindo formas de 
produção e distribuição socialmente mais equitativas. Além disso, considera-se, também que 
essas ações podem ajudar a redarguir as tendências de concentração econômica e de enfrentar 
o componente alimentar que dificulta a inclusão social. 

Dadas todas essas questões, acreditamos que a análise de experiências de  
Cooperação intermunicipal, como é o caso do CINPRA, manifesta-se fundamental para se 
saber quais as possibilidades e os limites da formulação e implementação de políticas públicas 
de produção e abastecimento através de um arranjo intergovernamental num contexto de 
condições diversas da grande maioria dos casos na experiência brasileira. 

Apesar dos projetos implementados e das ações do consórcio não se pode afirmar 
que o consórcio tenha sido capaz de promover uma mudança na produção de mandioca, de 
castanha de caju e do efetivo de rebanho caprino dos municípios consorciados ao CINPRA.  

Embora os municípios consorciados tenham uma relativa representatividade na 
produção dos principais grãos e frutas do estado do Maranhão, essa produção não se constitui 
a origem do fluxo que abastece São Luís. A produção maranhense, nestes locais, tem pouca 
participação no abastecimento da região metropolitana. As razões para isso compreendem um 
leque vasto de questões que se resumem à completa ausência de políticas públicas. 

O abastecimento da região metropolitana é feito preponderantemente pelas redes 
de supermercados; há três grandes redes varejistas, inclusive uma transnacional5. Conforme o 
diagrama a seguir se pode verificar que os determinantes do abastecimento escapam ao 
mercado local de abastecimento, obedecendo às dinâmicas comerciais das principais redes 
varejistas.  

 

 

 

 

 
                                                 
5 Suprmercados Mateus, Supermercados Maciel e Walmart 



Figura 1 – Representação do Fluxo de Abastecimento de São Luís 

 
Fonte: BRITO (2009). 
 
Em síntese, o fluxo de abastecimento funciona da seguinte forma: a rede varejista 

(supermercados, feiras, etc..) demanda, em geral, dos empacotadores6, no caso de grãos, e da 
CEASA, no caso de hortifrutigranjeiros. Tanto os primeiros quanto a segunda, demandam dos 
grandes centros atacadistas do mercado nacional, como São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Ceará. A CEASA, no Maranhão, foi terceirizada e é atualmente administrada por uma 
cooperativa de comerciantes, que representam, inclusive, grandes atacadistas nacionais (fora 
do estado). Assim, a CEASA não se constitui um canal de escoamento da produção 
maranhense, mas um grande entreposto do mercado nacional de alimentos. Contudo há 
supermercados que não estabelecem nenhuma relação comercial com a CEASA comprando 
suas mercadorias diretamente no mercado nacional sem passar pela intermediação dos 
Empacotadores ou da CEASA. 

Vê-se, portanto, que não há, praticamente, nenhuma articulação entre produção e 
comercialização no tocante ao abastecimento alimentar no conjunto dos municípios 
signatários do Consórcio, e ressaltamos: essa realidade também é típica do estado. 

A grande dependência do abastecimento local das dinâmicas e lógicas 
estritamente mercantis, protagonizadas pelas grandes redes varejistas, desnuda uma questão 
extremamente relevante para o abastecimento alimentar: como garantir o direito humano à 
alimentação saudável e adequada a partir apenas da disponibilidade de alimentos?  

A estrutura de abastecimento, tal como dada, onde prevalece o domínio de agentes 
econômicos privados, com elevada concentração econômica ao longo da cadeia alimentar, 
exige a necessária e indispensável presença do poder público e da sociedade civil para 
garantir, não apenas o acesso à alimentação, mas à forma como os alimentos são produzidos, 
a composição e qualidade dos bens que integram a cesta de consumo, além da formação dos 
preços, do fluxo de bens e a autonomia dos hábitos alimentares. 
                                                 
6 Os Empacotadores são empresas de alimentos que comercializam grãos em atacado no mercado nacional, 

“empacotam” no mercado local a partir de uma dada marca e fornecem, principalmente, ás redes de 
supermercados. 



3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A constituição do Consórcio de Produção e Abastecimento – CINPRA objetivou, 
principalmente, contribuir na resposta ao problema da ausência de vínculo entra a produção e 
o abastecimento. Contudo, a especificidade de um consórcio como este reside em criar uma 
experiência de organização intermunicipal numa área (a questão do abastecimento) em que 
ainda não há regulação nacional sobre a questão e de enorme envergadura, que transcende o 
âmbito de ação municipal e intermunicipal. 

Talvez o que diferencie a experiência de consorciamento do CINPRA das demais 
esteja, em primeiro lugar, no fato de que boa parte das experiências estarem ligadas a uma 
política de descentralização, como foram os casos de consórcio na área de saúde; em segundo 
lugar, no fato de que em outras experiências, como os casos de consórcio na área de meio-
ambiente, o problema comum que ligava os municípios consorciados passava por algum tipo 
de identidade territorial ou material.  

De fato trata da possibilidade de construção de uma estratégia de saída da pobreza 
e de desenvolvimento para o território no qual está inserido, tendo como missão: “Viabilizar a 
municipalização da agricultura, tornando universal à massa de produtores o acesso a recursos 
tecnológicos, financeiros, educacionais e institucionais em quantidade e qualidade suficientes 
à sua inserção competitiva nos mercados do agronegócio e na sua inclusão cidadã” (COSTA, 
2005, pg. 5). 

Portanto, diante do que trata a literatura especializada sobre a política de 
abastecimento alimentar, infere-se que a estratégia adotada pelo consórcio foi uma estratégia 
conservadora, de viés produtivista, que pensa a produção e abastecimento apenas como 
produção, armazenagem, distribuição e comercialização. Portanto, as implicações de todos 
esses aspectos analisados até aqui rebatem diretamente na capacidade de o consórcio de 
produzir políticas públicas, sobretudo por que os constrangimentos a que está submetido o 
abastecimento não é meramente contingencial, mas arrola-se a questões estruturais.  
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