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            De acordo com o Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu, cerca de
6.000 (seis mil) habitantes viviam em estado de extrema pobreza até
fevereiro de 2020, antes da pandemia causada pela COVID-19. Atualmente,
os dados coletados pelo município são de cerca de 10.000 (dez mil) pessoas
em situação de extrema pobreza, até março de 2021. O número de famílias
inscritas no Cadastro Único, importante instrumento de identificação de
famílias em situação de vulnerabilidade, passou de 33.137 em janeiro de 2020
para 37.723 famílias em janeiro de 2021. Os efeitos da pandemia resultaram
em cidadãos que devem escolher entre honrar os compromissos referente
às despesas domiciliares como aluguel, água e luz ante à necessidade de se
alimentarem. 
                 Apesar das tentativas do poder público e do terceiro setor para a
atenuação do problema, é evidente a necessidade de uma política contínua
e mais abrangente, de modo a seguir uma linha distinta às políticas de
caráter assistencialista que vêm sido adotadas. Uma proposta que visa além
do fornecimento de comida, mas que seja capaz de educar os cidadãos a
comerem melhor e promover o poder de escolha e compra por meio da
aplicação de comercialização de alimentos saudáveis a valores acessíveis.
           Este relatório de análise de política pública tem como objetivo propor
uma alternativa para a mitigação do problema da insegurança alimentar e
nutricional no Município de Foz do Iguaçu. Dentre as alternativas, são opções:
I) a manutenção do status quo; II) a distribuição de cestas básicas; II) a
criação de um projeto de agricultura urbana; e, por fim, IV) a criação de um
Mercado Social.
  Diante dos diagnósticos e prognósticos, a criação de um Mercado Social
demonstra ser a alternativa mais interessante e promissora, pois além de
visar a oferta de alimentos à custos mais acessíveis, acredita-se que o
projeto será capaz de movimentar a economia local ao demandar de uma
estrutura de funcionários, trazer renda a pequenos produtores e indústrias
regionais, aumentar o poder de consumo e a liberdade de escolha do
cidadão, ser uma grande medida de regulação de preços e, também, atuar
na educação da população quanto ao consumo e saúde.

Palavras-chave: insegurança alimentar; mercado social; fome; COVID-19; políticas
públicas sociais.

 

2. resumo executivo do
problema



 Leve, quando existe a
preocupação com a
quantidade e com a
qualidade dos
alimentos;  
 Moderada, quando há
limitação na
quantidade de
alimentos; 
 Grave, quando existe a
fome decorrente da
real falta de alimentos. 

1.

2.

3.

   A insegurança alimentar e a fome
podem parecer a mesma em uma
primeira abordagem, seja por suas
causalidades semelhantes, bem
como as políticas adotadas pelos
entes estatais em seu combate,
porém a dicotomia aparece na
natureza dos fatores causais e nas
consequências de ambas. 
    O acesso a alimentos está
relacionado ao poder de consumo
do indivíduo, que por alguma
eventualidade, como desemprego,
baixos rendimentos, entre outros,
leva o indivíduo à fome, devido à
falta de condições de adquirir os
alimentos necessários. De outro
modo, a insegurança alimentar,
caracteriza-se por indivíduos que
possuem certa renda, mas não
suficiente para adquirir os alimentos
necessários para uma dieta
saudável e nutritiva. A fome leva o
indivíduo a uma condição de
desnutrição, além de doenças
causadas por esta condição,
enquanto a insegurança alimentar o
conduz, na maior parte dos casos,
para a obesidade e doenças
causadas por falta de nutrientes ou
da ingestão de componentes em
altos teores, oriundos de uma dieta
desequilibrada. Se há pouco recurso
financeiro, como ocorre com a maior
parte da população que sofre com
os preços inflacionados e altas taxas
de desemprego, logo, há menos
recursos para gastar com comida e
geralmente opta-se por consumir o
que é mais barato e fornece mais
energia. 

3. introdução

   Aqui, abre-se espaço para
alimentos ultraprocessados,
caracterizados por serem alimentos
industrializados, repletos de
farinhas, gorduras, sódio, açúcar,
muitas calorias vazias e
pouquíssimos nutrientes a oferecer.

O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) classifica o
problema da insegurança alimentar
em três patamares: 

  A UNICEF (2020) caracteriza a
insegurança alimentar e nutricional
como uma expressão da
desigualdade social, tendo relação
direta com a precarização das
políticas de proteção social. “[...]
Afeta de forma desigual os
diferentes segmentos da sociedade
e é determinada por fatores
econômicos, políticos, ambientais,
educacionais, entre outros. ”
(CASTRO, 2019, p. 1). 



      O direito à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, sendo posteriormente
ampliado internacionalmente através do artigo 11 do Pacto de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e pelo Comentário Geral nº 12 da
Organização das Nações Unidas (ONU). A alimentação como direito social,
também está inclusa no artigo 6º da Constituição Federal (CF), através da
Emenda Constitucional nº 64. É dever do Estado brasileiro “respeitar, proteger,
promover e prover a alimentação da população” (BRASIL, 2006), a fim de
garantir o direito à alimentação “ao contexto e às condições culturais,
sociais, econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura
ou grupo social” (BRASIL, 2014). 
      A chefe de Saúde do Fundo Internacional de Emergência das Nações
Unidas para a Infância (United Nations International Children’s Emergency
Fund-UNICEF) no Brasil, Cristina Albuquerque, alerta: 

Estamos diante de um cenário preocupante de má nutrição. Por um lado,
percebemos o aumento do consumo de alimentos não saudáveis, que contribui
significativamente para o aumento do excesso de peso e das doenças crônicas
não transmissíveis. Por outro lado, vemos o aumento da insegurança alimentar e
nutricional que pode levar à desnutrição e deficiência de micronutrientes. A má
nutrição tem impactos preocupantes no desenvolvimento das crianças, em
especial nos primeiros anos de vida. Essa situação impacta prioritariamente as
populações mais vulneráveis com efeitos a longo prazo. 

(UNICEF, 2020)

     Segundo um estudo realizado por um grupo de pesquisadores da
Universidade Livre de Berlim em parceria com a Universidade Federal de
Minas Gerais e a Universidade de Brasília, “Efeitos da pandemia na
alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil”, mais de 59%
dos domicílios entrevistados viveram um grau de insegurança alimentar no
último trimestre de 2020. Foi utilizada uma porcentagem que representa
125,6 milhões de brasileiros. 
    A volta do aumento da quantidade de famílias brasileiras que enfrentam
algum grau de insegurança alimentar é uma realidade. Ademais, em
decorrência da precarização sofrida pelas políticas de Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN) no contexto nacional e do agravante que tem sido a
pandemia de Covid-19, faz-se necessária a atenção especial a este
segmento na elaboração de políticas públicas. Portanto, este trabalho tem o
objetivo de prover ferramentas que auxiliem no combate à insegurança
alimentar e nutricional no município de Foz do Iguaçu/PR. 



            O problema da fome no Brasil não é atual e é bem complexo, por sua
vez, apenas após a redemocratização, na década de 80, que políticas
públicas começaram a ser criadas para seu combate, mais efetivamente a
partir dos anos 2000. 
 Em 2001, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Programa
Nacional de Renda Mínima, programa vinculado à Saúde e intitulado de
“Bolsa Alimentação”. Instituído pela Medida Provisória nº 2.206-1, o programa
foi ampliado em 2002, com a entrada do “Governo Lula”, tendo como
prioridade inicial o combate à fome, evoluindo então para o atual Programa
Bolsa Família e inúmeras outras políticas públicas vinculadas ao programa
Fome Zero. 
 O programa “Bolsa Família”, considerado como “a principal estratégia
brasileira para a diminuição da fome da pobreza e da desigualdade social
por meio do investimento no capital humano. ” (FERRAZ, 2008, p. 9), com seu
amplo alcance em 2014, chegou a tirar o Brasil do Mapa da Fome. Segundo
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que teve como
base dados de 2001 a 2017, aponta-se que no decorrer dos 15 anos do
programa, os resultados foram a redução da pobreza em 15% e a extrema
pobreza em 25%. 
 No primeiro momento, a maior preocupação era suprir o problema da fome
no Brasil dando às famílias acesso à comida. Contudo, não se foi
questionado a qualidade dos alimentos que os brasileiros estavam tendo
acesso e com o tempo, a obesidade também foi ganhando espaço. Logo, o
problema que antes era a quantidade de alimentos que as famílias tinham
acesso, agora, a qualidade nutricional destes alimentos também é outro
grande problema. 
 

4. análise do problema



      O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), foi
criado em 2003, e segundo Maluf (2020), mesmo liderando o debate sobre
uma proposta de política nacional de abastecimento alimentar para todo o
Brasil, já vinha sofrendo um constante esvaziamento desde 2016 e nos
primeiros atos do atual Governo, foi extinto. O mesmo fim teve a Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). O Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PANSAN) terminou sua
vigência em 2019 e não há indícios de que o Governo esteja elaborando uma
nova versão até o fim da gestão. O Plano de Aquisição de Alimentos (PAA),
importante política pública de apoio e incentivo à agricultura familiar no
Brasil, que segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Agricultor Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD, 2017), é responsável
por 70% da alimentação dos brasileiros, também vem sofrendo um imenso
esvaziamento na atual gestão. 
     Não obstante, os dados que provam o grande avanço do problema, é
evidente que tanto pela postura do governo, quanto pela omissão de
políticas públicas voltadas ao tema, o problema do combate à fome e
insegurança alimentar no Brasil não é uma prioridade para a atual gestão
federal. E é por isso, que Maluf (2020) ressalta a importância das gestões
municipais e estaduais na continuação das políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional, pois estas instâncias possuem um papel
indispensável para adequação, ampliação e sequência nos equipamentos
de segurança alimentar e nutricional. Tal importância se eleva ainda mais
em casos de emergências como o que estamos vivendo hoje. 
     A segurança alimentar e nutricional pode estar sendo afetada pelos
impactos sociais e econômicos da COVID-19, especialmente ao considerar
as situações de desigualdade social, de renda, étnico-racial, de gênero e de
acesso a serviços de saúde, com o fator alarmante da volta do Brasil ao
Mapa da Fome. O Relatório Global sobre Crises Alimentares estima que 135
milhões de pessoas apresentavam insegurança alimentar em 2019, porém
economistas como Daniel Balaban, afirmam que os efeitos econômicos e
interrupções da cadeia de suprimentos decorrentes da COVID-19 podem
elevar este número para 265 milhões de pessoas.
 Foz do Iguaçu é uma cidade de aproximadamente 258 mil habitantes e
possui apenas 30% da sua população ocupada formalmente (IBGE, 2021). A
exploração do turismo local, com seu surgimento em meados da década de
80 e tendo seu ápice em ocupação populacional entre 2003 e 2016, é fonte
importante para o desenvolvimento econômico do município (IBGE, 2016).



    Anteriormente à crise decorrente da COVID-19, segundo dados do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2017), o
município já apresentava as menores taxas de emprego da região Oeste do
Paraná e também, uma renda média mensal abaixo. 
       Na atual conjuntura, o turismo vem sido apontado como o setor mais
afetado durante a pandemia, aproximadamente 53% dos empregos no setor
turismo global foram atingidos (Conselho Mundial de Turismo, 2021), logo,
conclui-se que os cidadãos iguaçuenses sofrem um impacto direto,
principalmente com o fechamento das fronteiras dos países vizinhos
(Argentina e Paraguai) e seu reflexo no turismo de compras.

Fonte mapas: https://gdia.com.br/noticia/nova-lei-normatiza-delimitacoes-e-denominacao-de-bairros-e-regioes



4.1 diagnóstico da
amplitude do problema

     Conforme dados adquiridos através de uma entrevista realizada pelos
autores, em março de 2021, com o Coordenador do Banco de Alimentos de
Foz do Iguaçu, cerca de 6.000 (seis mil) habitantes viviam em estado de
extrema pobreza até fevereiro de 2020, antes da pandemia causada pela
Covid-19. Atualmente, os dados coletados pelo município são de cerca de
10.000 (dez mil) pessoas em situação de extrema pobreza, até março de
2021. Os cidadãos se encontram em um dilema, onde devem escolher entre
honrar os compromissos referente às despesas domiciliares como aluguel,
água e luz ante à necessidade de se alimentarem.
 Considera-se habitantes em situação de insegurança alimentar, os
indivíduos classificados nas situações a seguir: 

01
Indivíduos com ingestão inadequada de calorias e nutrientes; 

02
 Indivíduos com utilização inadequada dos nutrientes por parte do
organismo (normalmente devido a uma afeção continuada de
determinadas doenças); 

03 Indivíduos com falta de acesso a alimentos devido a limitações
econômicas ou físicas. 

04 Falta de conhecimentos sobre educação nutricional; 

05 Indivíduos com más condições de saneamento e de cuidados de
saúde.



   O alto nível de desemprego na tríplice fronteira, refletiu na perda da fonte
de renda de muitas famílias: muitos perderam as condições de se manterem
financeiramente, perderam suas moradias, e tiveram suas situações
alimentares e nutricionais em xeque. A insuficiência da alimentação e outras
condições impróprias para a saúde, associadas ao baixíssimo poder
aquisitivo instaurado no Município de Foz do Iguaçu, manifestam-se em
indicadores antropométricos de desnutrição. O crescimento e a manutenção
das dimensões corporais exigem a presença de condições ótimas,
principalmente quanto à ingestão e utilização biológica de nutrientes e
calorias para mitigar os riscos de doenças e desnutrição. 

 A intensidade da insegurança alimentar é sensível em eventos de grupos
focais de extrema comoção pública. Toma-se como exemplo a série de
reportagens denominada “Pandemia da Fome” que foi ao ar no telejornal
“Meio dia Paraná", da RPC TV, entre os dias 26 à 30 de abril. A série de
reportagens buscou evidenciar o aumento da fome e a extrema pobreza no
município, causada pelo alto índice de desemprego desde a instauração da
pandemia no Brasil e no mundo. São demonstradas as realidades vividas
por grávidas, idosos e crianças, além de pedintes, que não possuem o básico
para se alimentar. Outro exemplo claro de tal comoção é o aumento de
campanhas para combater a fome: voluntários que buscam arrecadar
fundos, alimentos e roupas para distribuir a esta população mais
necessitada. Com a ocorrência de tais eventos focais há uma valorização de
tal problema diante de outras questões como segurança e educação no
momento na agenda política bem como na mídia. 

4.2 diagnóstico da
intensidade do problema

 
Fonte imagem: https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/04/30/pandemia-da-fome-serie-mostra-a-

realidade-de-familias-que-vivem-em-extrema-pobreza.ghtml
 



    A pandemia afeta a oferta e demanda de alimentos, pois reduz o poder de
compra e a capacidade de produzir e distribuir alimentos, lesando
especialmente os mais vulneráveis. Dessa forma, o papel do Estado é crucial
para mitigar seus efeitos, com medidas de curto, médio e longo prazos.
    O momento da pandemia coloca em foco as desigualdades sociais, um
dos maiores problemas do Brasil, que por sua vez, exacerbam os efeitos da
COVID-19 nas condições de vida da população. Dessa maneira, é necessário
pensar, discutir e formular políticas públicas que tenham como base a
economia, a proteção social e as diretrizes da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN) na perspectiva da garantia do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
    No que tange ao município de Foz do Iguaçu, a pandemia trouxe efeitos
significativos na vida da população. Na figura 1 é possível visualizar uma alta
demanda de famílias inseridas no CADÚNICO, ferramenta importante para a
identificação das famílias de baixa renda. De janeiro de 2020 a janeiro de
2021, passou de 33.137 famílias cadastradas, para 37.723 cadastros. A
quantidade de famílias em extrema pobreza inseridas no cadastro, por sua
vez, partiu de 6.124 famílias em janeiro de 2020, para 10.057 famílias no
mesmo período do ano seguinte. 

4.3 diagnóstico da
tendência do problema

Figura 1: Famílias inscritas no CADÚNICO em Foz do Iguaçu/PR.

Fonte: Elaboração própria por dados extraídos do portal Vis Data 3 beta do Ministério da Cidadania. 



   O Censo de 2010, último a ser realizado, aponta que o mercado informal
estava presente majoritariamente entre a população de 16 a 31 anos, se
considerados os empregados sem carteira de trabalho assinada e
trabalhadores por conta própria. De modo a caracterizar este grupo como
pessoas que não possuem as devidas proteções trabalhistas que o regime
de Consolidação de Leis do Trabalho (CLT) garante, e também, sujeitas a
uma maior vulnerabilidade em caso de desemprego ou baixa na demanda. 

 
   
   A somatória da população economicamente ativa desocupada,
juntamente com a economicamente inativa, soma 27,7%. O valor é
considerado significativo e pode ser visto como alarmante, uma vez que o
dado apresentado é referente ao ano de 2010 e sofreu um agravante
durante a pandemia (IBGE, 2010). O Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) também apresenta um rendimento médio dos ocupados
com 18 anos ou mais em R$1.093,14 para mulheres e R$1.669,47 para
homens.

Figura 2: Ocupação da população de Foz do Iguaçu - Censo IBGE 2010
 

Fonte: Elaboração dos autores, adaptado do Diagnóstico Socioterritorial da Política de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Figura 3: Situação econômica da população iguaçuense em percentual
 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Censo IBGE 2010 - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu



  
     A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) possui caráter transversal ou
intersetorial e não existe um único indicador capaz de medi-la, mas sim, um
conjunto de variáveis que devem ser consideradas simultaneamente e vão
desde níveis de saneamento e acesso à água, até trabalho e renda.       
 Neste sentido, foram utilizadas as dimensões de renda como fator
predominante para vislumbrar a insuficiência do poder de compra do
cidadão iguaçuense. O município possui políticas públicas em execução que
combatem a fome e dão acesso a alimentos à população em situação de
vulnerabilidade, as quais citaremos, mas não em caráter avaliativo. Faz-se
citar que o município não possui um órgão que trate especificamente da
fome e da insegurança alimentar, mas as políticas são realizadas
transversalmente entre Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Secretaria
Municipal de Assistência Social (SMAS), Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Relações com a Comunidade (SMDHRC), Banco de alimentos e
quais outros organismos sejam necessários para o bom funcionamento das
políticas. 
      As principais ações de SAN do município são desenvolvidas pelo Banco
de Alimentos em conjunto com a SMDHRC (entrega de alimentos perecíveis)
e pela SMAS (entrega de cestas básicas), bem como da execução de
políticas nacionais de distribuição de renda (como o Bolsa Família) e o
Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

4.4 CONTEXTO do problema

Fonte:Natasja Alvarenga Savério



   Em conversa com a Diretora da SMDHRC, Maria José Saed e com a
coordenadora, do Clube de Mães, Myrian Bervian, foi possível constatar que a
Secretaria atende casos de violação de direitos, não executando diretamente
políticas de assistência social (sendo função da SMAS), mas auxilia
administrativamente na execução da entrega de alimentos advindos do
Banco de Alimentos. Este, por sua vez, realiza a aquisição (por meio de
doações e alimentos oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos, do
Governo Federal) e armazenamento e distribui em conjunto com a SMDHRC,
através dos 70 Clubes de Mães, distribuídos nas 5 (cinco)  grande regiões do
município. 

    A distribuição dá-se, geralmente, de forma quinzenal, porém pode variar
de acordo com a oferta e demanda, uma vez que as doações não
costumam ser regulares. Os alimentos geralmente são 
frutas, verduras, legumes, pães (do Programa 
Padaria Solidária) e até cereais, porém, com 
os impactos da pandemia na economia do 
município, as doações tornaram-se mais 
escassas e muitas vezes resumindo a 
apenas um produto, sem variedade. 

   Além dos alimentos oriundos do Banco de 
Alimentos, dos pães da Padaria Solidária e das
cestas básicas distribuídas pelo CRAS, através da 
Lei nº4.925 de novembro de 2020, o município instituiu a criação de um
Restaurante Popular destinado a propiciar às pessoas em condições de
vulnerabilidade social refeição diária, balanceada, com qualidade e a baixo
custo, que ainda está em análise, sem previsão de implementação até
então.

Foto: site Portal da C
idade Foz do Iguaçu 

Foto:Christian Rizzi



   Segundo Secchi (2016), o mapa de atores é uma ferramenta que ilustra a
relação dos stakeholders (indivíduo ou organização interessados ou
impactos pelas ações quanto à resolução do problema público) envolvidos
com o problema em análise. A figura abaixo ilustra o mapa de atores do
problema público analisado em questão:

4.5 MAPA DE ATORES

Ator Relação com o
Problema

Perspectiva e 
Interesse

Imprensa
Grande disseminador

de comoção pública ao
tema

Desejam e agem a
favor de medidas

contra o Insegurança
Alimentar

Governo Federal Fonte de amparo

Garantir que os
direitos da população

sejam cumpridos.
Interesse na resolução

do problema.

Secretaria de Direitos
Humanos Fonte de amparo

Garantir que os
direitos da população

sejam cumpridos.
Interesse na resolução

do problema.

Fonte de amparo

Executam planos,
programas e projetos

para viabilizar os
direitos da população

e seu acesso às
políticas sociais. Tem

interesse na resolução
do problema.

Assistentes Sociais



Ator Relação com o
Problema

Perspectiva e 
Interesse

Clube de Mães Grande fonte de
mitigação do problema.

Agem para auxiliar
contra a Insegurança

Alimentar.
 

CRAS Grande fonte de
mitigação do problema

Tentam prevenir a
ocorrência de
situações de

vulnerabilidades e
riscos sociais.

 

Doadores (CEASA, Sec.
Agricultura e

Comerciantes da
Ponte da Amizade)

Grande fonte de
mitigação do problema

Atuam para auxiliar no
combate à

insegurança alimentar
e nutricional.

Banco de Alimentos
 

Agricultores Familiares

Câmara de Vereadores

Grande fonte de
mitigação do problema

Atuam para auxiliar no
combate à

insegurança alimentar
e nutricional.

Fonte de Intervenção

Fornecem alimentos
através do Plano de

Aquisição de Alimentos
e também realizam
grandes doações.

Tentam intervir na
ocorrência de
situações de

vulnerabilidades e
riscos sociais.

Fonte de Intervenção

Fonte: Elaboração própria 



   De acordo com Leonardo Secchi (2016), a árvore do problema é uma
ferramenta que auxilia o analista de política pública a sintetizar de forma
resumida a estrutura do problema, suas causas e consequências de modo a
contribuir para o entendimento das delimitações. Esta é a árvore do
problema da insegurança alimentar e nutricional em Foz do Iguaçu: 

- Insegurança Alimentar e Nutricional em
Foz do Iguaçu

- Fome;
- Desnutrição;
- Colesterol elevado;
- Hipertensão;
- Desenvolvimento de alergias alimentares;
- Baixa autoestima;
- Depressão;
- Obesidade;
- Diabetes;
- Outros problemas de saúde

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

- Má distribuição de renda;
- Desemprego;
- Falta de informação;
- Falta de acesso à alimentos saudáveis à
preços acessíveis;
- Falta de incentivo;
- Consumo elevado de alimentos processados
e ultraprocessados

4.6 árvore do problema

CONSEQUÊNCIAS

Fonte: Elaboração própria 



5. OBJETIVO DA POLÍTICA
PÚBLICA E RECOMENDAÇÕES

    A política pública a ser elaborada tem como objetivo auxiliar no combate
à insegurança alimentar e nutricional no município de Foz do Iguaçu/PR, de
modo a facilitar à população o acesso à alimentos saudáveis, promover
educação alimentar e fomentar o consumo de produtos oriundos da
agricultura familiar e comunitária. 

Diante do diagnóstico já apresentado, através de um brainstorming,
algumas possíveis soluções foram evidenciadas, tais quais:

01 Manutenção do status quo: optar por ignorar o problema e manter
as políticas que já estão sendo implementadas, apesar de falhas.

02 Solução óbvia: aumento da doação de cestas básicas para as
famílias em situação de vulnerabilidade.

03 Agricultura Urbana: criação de um projeto de agricultura urbana
onde, terras de domínio público que estão sem utilidade sejam
cedidas pelo município, e então utilizadas para o plantio de
alimentos para consumo da população. Para a manutenção da
horta, há engajamento tanto de funcionários do projeto,
moradores voluntários e alunos de graduação de cursos afins,
como Nutrição, Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar,
Agronomia, etc. O projeto em questão visa a inclusão de
alimentos mais nutritivos de forma acessível. Os participantes
voluntários teriam direito a uma sacola semanal de produtos
oriundos da horta sem custo algum, enquanto a população geral
arcaria com preços simbólicos, pois o projeto não visa lucro,
apenas a manutenção de seu custo. Além dos alimentos, o
projeto visa: a promoção da educação nutricional através de
minicursos para melhor aproveitamento de cada alimento, de
como ter uma alimentação balanceada, como ter uma horta em
casa, etc; o fomento da agricultura familiar; promoção do poder
de escolha, da cidadania e da dignidade humana, por meio do
acesso a uma alimentação digna e saudável. 



Perante as possibilidades de soluções, tanto a política de Agricultura Urbana
quanto a política do Mercado Social são ótimas iniciativas e também podem
trabalhar em conjunto para a mitigação do problema, porém, para este
primeiro momento, optou-se pela criação de um programa de Mercado
Social para o município de Foz do Iguaçu. 

       A escolha se deve ao fato de que além de ofertar alimentos à custos mais
acessíveis, acredita-se que a política será capaz de movimentar a economia
local ao contratar funcionários, trará renda a pequenos produtores e
indústrias regionais, aumentará o poder de consumo e a liberdade de escolha
do cidadão, será uma grande medida de regulação de preços e também
atuará na educação da população quanto ao consumo e saúde. Ou seja, o
leque de benefícios desta proposta é maior do que a proposta de Agricultura
Urbana pode ofertar, mas nada impede que as duas possam trabalhar em
conjunto em um segundo momento.

    Devido ao tamanho do município e subdivisão de regiões, recomenda-se
que sejam implementadas 04 (quatro) unidades do Mercado Social a fim de
abranger toda a população: I) Unidade Central; II) Unidade Porto Meira; III)
Unidade Morumbi; e IV) Unidade Cidade Nova. A escolha da localização da
unidade I, se dá devido a facilidade de acesso aos trabalhadores que passam
o dia todo na região central da cidade. No que tange a localização
estratégica das unidades II, III e IV, as escolhas se devem ao alto índice de
população da região em algum tipo de situação de vulnerabilidade social. 

04 Mercado Social: a criação de um programa de “Mercado Social”
como uma espécie de “empresa social” da Prefeitura Municipal
de Foz do Iguaçu. O mercado tem como objetivo principal o
fornecimento de alimentos de boa qualidade a preços abaixo do
valor do varejo convencional. Por se tratar de uma empresa
social, não visa lucro, logo, consegue-se manter os preços abaixo
do mercado e então, acaba estruturando de forma indireta, um
mecanismo de regulação de preços de mercado no entorno.
Visa, também, objetivos transversais como: a promoção de
educação alimentar através de minicursos, em parceria com
universidades, para os participantes do programa, crianças e
comunidade em geral; o aumento do poder de consumo através
da redução dos custos da alimentação no orçamento familiar;
fomento da agricultura familiar; promoção da economia local
com geração de empregos e renda; facilitar o acesso à
alimentos especiais para pessoas com necessidade de dietas
específicas (alergias alimentares, diabetes, etc.) mediante
comprovação médica; melhorar a saúde da população;
promoção do poder de escolha, da cidadania e da dignidade
humana, por meio do acesso a uma alimentação digna e
saudável. 

 



   Inicialmente o Programa foi
financiado pelo BNDES/FINSOCIAL,
verba que posteriormente
transformou-se no Fundo rotativo
denominado Fundo de
Abastecimento Alimentar de Curitiba
(FAAC), gerenciado pelo município
de Curitiba e que custeia e subsidia
esta ação de segurança alimentar.
Criado e regulamentado em 1990
pela Lei nº 7.462 de 23 de maio de
1990, Lei nº 7.484 de 26 de julho de
1990 e Decreto nº 302 de 16 de
agosto de 1990, o FAAC tem como
objetivo prover, desenvolver,
estimular, auxiliar, custear e
subsidiar ações, projetos e
programas, quanto à produção,
aquisição e distribuição de
alimentos básicos a famílias de
baixa renda em Curitiba ou, através
de acordos e convênios, com
municípios da Região Metropolitana.

 

    O benchmarking aplicado à
política pública, segundo Secchi
(2017), é uma técnica de pesquisa
utilizada para a geração de
alternativas com base em
experiências de cases de sucesso.
Através desta técnica encontrou-se
o Programa Armazém da Família
como uma solução de destaque, a
qual vem sendo aplicada no
município de Curitiba e Região
Metropolitana
 Para compreender o “Programa
Armazém da Família”, realizou-se
uma entrevista com a Nilza
Aparecida de Sousa, Coordenadora
Técnica do Departamento de
Promoção e Economia Alimentar e
com o Celso Melo Martins, Gerente
da Unidade de Cadastro, para sanar
possíveis dúvidas acerca do
programa, juntamente com o uso
secundário de dados de pesquisas
documentais e bibliográficas acerca
da política.
   O programa Armazém da Família
surgiu no ano de 1988, durante o
Governo do ex-prefeito de Curitiba
Roberto Requião e tinha como
objetivo, suprir as necessidades dos
então chamados “desertos
alimentares” (regiões mais
afastadas de Curitiba, que
começaram a crescer devido ao
grande crescimento da cidade, mas
que não possuíam mercados até
então) através de caminhões que
iam até essas regiões com os
alimentos, ou até mesmo com
auxílio de transporte (ônibus
público) para os usuários poderem
realizar suas compras, evoluindo
para como a conhecemos hoje.

6. BENCHMARKING

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 

   Atualmente, existem 34 unidades
fixas, que se localizam em bairros de
Curitiba e 13 unidades localizadas na
Região metropolitana de Curitiba por
meio de convênios feitos com as
prefeituras. 



   A Prefeitura ficou temporariamente
sem fornecedores e passaram a
buscar outras opções nos outros
estados do Brasil. 
 Logo, viram que não seria possível
acabar com o programa com esse
tipo de “retaliação” e tudo se
normalizou. Na aquisição, são
priorizados os produtos oriundos de
indústrias cooperativistas.
 A política trata da insegurança
alimentar, em sua concepção, com
a problemática da fome
continuando a ser trabalhada pela
SMAS, porém, por possuir caráter de
diminuidor de desigualdades sociais
(fornecendo alimentos a valores
acessíveis), imagina-se que
reduziria a demanda da própria
Secretaria.
 A garantia do poder de compra do
usuário procura “[...] cumprir a
obrigação do Estado de atender aos
direitos fundamentais da população
– incluindo o direito de acesso à
alimentação adequada – implícitos
na concepção tradicional de
cidadania. ” 
(UCHIMURA & BOSI, 2003, p. 395).

 

   Possuem quase 400 mil famílias
cadastradas, porém estima-se que
metade delas dependem, de fato, do
programa. As unidades estão
instaladas em pontos estratégicos
da periferia de Curitiba, bairros e em
terminais de ônibus, onde é feita a
comercialização de
aproximadamente 345 itens de
produtos dos gêneros alimentícios
(incluindo produtos para dietas
especiais), higiene e limpeza. Os
armazéns vendem as mercadorias a
preços 30% mais baixos, em média,
que o mercado formal.
   Quanto à estrutura do corpo de
funcionários, cada unidade do
armazém possui apenas 2
funcionários da prefeitura (gerente e
subgerente), com as demais
funções terceirizadas. Por outro lado,
existe toda uma estrutura na
Secretaria responsável pelo
processo de compras, licitações,
financeiro, cadastro, vendas,
logística e pesquisas de preços.
Um dos principais pontos da política
é o caráter regulador que ela exerce
nos valores dos produtos de
mercado, mantendo os seus no
menor preço encontrado pós
pesquisa física nos
estabelecimentos, resultando num
valor cerca de 30% mais barato nos
armazéns, o que obriga os outros
mercados a acompanharem, por
resultado da competitividade. Pelo
fato do programa atuar como
“regulador dos preços de mercado”,
segundo relatos de funcionários da
própria secretaria, em  2012 houve
um episódio de problema com os
mercadistas da região. Estes
pediram para que os fornecedores
deixassem de vender para a
Prefeitura, ou então não iriam mais
fechar negócios com os mercados
da região. Fonte: Cabalau, 2020.



01

02

O objetivo principal da adoção do Mercado Social como política pública
solucionadora para o problema é o auxílio no combate à insegurança
alimentar e nutricional no município de Foz do Iguaçu, por meio de produtos
de necessidade básica (alimentação e higiene) a custos abaixo do valor do
mercado tradicional. Estabelecem-se os seguintes objetivos a curto e médio
prazo:

A implementação de um programa de “mercado social” no
município de Foz do Iguaçu, que forneça alimentos com custos
abaixo do valor do varejo;
O aumento do poder de consumo devido a redução dos gastos
com alimentação no orçamento familiar;
Maior acessibilidade à alimentos saudáveis e à alimentos
especiais para pessoas com necessidade de dietas específicas
(alergias alimentares, diabetes, etc); 
Maior consumo de produtos oriundos da agricultura familiar e
comunitária; 
Cidadãos mais dignos por terem acesso à uma alimentação
adequada.

A curto prazo:

Cidadãos com maior consciência e educação alimentar;
Cidadãos mais saudáveis;
Regulação de preços do mercado no entorno;
Fortificação da economia local;
Famílias poderão destinar orçamento antes gasto com
alimentação para outros setores de consumo;
Cumprir com o objetivo do “eixo 2” dos ODS propostos para a
Agenda 2030 da ONU, de “acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável” (ONU, 2021);
Corroborar com as demais políticas de combate à insegurança
alimentar no município.

A médio e longo prazo:

7. os objetivos



8.1.1 - Estudo de localização para melhor acesso da população-

alvo;

8.1.2 - Estrutura física (espaço, mobiliário, demais equipamentos

de mercado, etc.);

8.1.3 - Estrutura do corpo funcional (equipe compras, licitações,

jurídico, financeiro, cadastramento, vendas, logística, pesquisa,

nutrição, educadores alimentares, etc.);

8.1.4 - Parceria com Secretarias do município;

8.1.5 - Parcerias com indústrias locais, agricultores familiares e

produtores da região;

8.1.6- Estudo de preços.

Estruturação do Mercado:

Como primeiro grande passo para a realização desta política
pública, é necessário a estruturação do mercado social com os
estudo de geolocalização para atingir o público alvo da política em
questão, passando pela estruturação do espaço físico onde a
política será implementada e executada, a escolha da equipe
atuante do projeto, tendo em vista que não há uma secretaria
voltada para a segurança alimentar, parcerias a serem realizadas
com as secretarias do município quanto com as parcerias locais
com a população e, por fim, a perpetuação do projeto até a o
estudo contínuo de preço de mercado para a regulação de preços:

8.1

As atividades a seguir indicam quais os passos fundamentais a serem dados para
a implementação efetiva da política pública:

8. ATIVIDADES E AÇÕES



8.2

8.2.1 - Criação de um sistema de cadastro único do programa;

8.2.2 - Promoção do programa para maior abrangência de pessoas

cadastradas.

Cadastramento dos Usuários

 Após esta fase temos a parte de implementação do cadastramento
dos beneficiários do projeto para que neste momento seja verificado
o enquadramento do usuário para com os parâmetros pré-
estabelecidos para a política pública em questão. Este momento é
de extrema importância para a perpetuação da política, pois aqui
deve-se realizar o cadastro completo da população a qual a política
se destina a política, bem como para que possam usufruir de tais
benefícios. Neste momento deve-se criar um sistema de cadastro
único do programa bem como realizar a promoção do mesmo
realizando tal trabalho junto aos CRAS do município.
 A priori, fica estabelecido que serão beneficiárias do programa, as
famílias que possuem renda de até 3 salários mínimos e as famílias
que estão cadastradas nos CRAS do município, automaticamente
terão seu cadastro no programa. Estas famílias terão direito de
gastar até 1 salário mínimo mensal em suas compras, com limites de
unidades para cada produto.

8.3

8.3.1 - Criação de diversas propostas de ações para serem
executadas com a população (Workshops de melhor
aproveitamento de alimentos, visitas da comunidade à espaços de
agricultura familiar, educação alimentar contínua no âmbito escolar,
palestras, etc.).

Educação Alimentar

 Outra ação a ser realizada pelo programa é referente ao trabalho de
educação alimentar em diversas esferas da população do município,
aqui se criará um grupo de agentes designados a realizar ações
como workshops de aproveitamento maior de determinados
alimentos, realização de visitas a comunidade pertencente a
agricultura familiar, além de palestras e educação continuadas no
âmbito escolar. Tais ações se fazem necessárias para apresentar
formas saudáveis e diversificadas do preparo do alimento para a
população, saber as várias formas que podem utilizá-los sem
desperdícios além de apresentar conceitos para uma diminuição do
consumo de alimentos processados.
 A educação alimentar tem um papel importantíssimo na vida dos
cidadãos independentemente da idade. A insegurança alimentar
também trata da qualidade dos alimentos consumidos, logo, não
basta apenas dar acesso à comida, é necessário educar a
população para hábitos mais saudáveis. É de suma importância que
sejam criadas ações que promovam a educação alimentar em
diversas esferas da sociedade. 



   A fim de dimensionar o investimento inicial necessário para a
implementação deste programa, quanto à estrutura, é trazido como
exemplo, a Lei Ordinária nº 521 de 20 de julho de 2009, do município de
Mandirituba, que institui o programa “Armazém da Família” no presente
município e dá outras providências, de modo a abordar alguns gastos,
conforme demonstrado abaixo:

9. Custos

 “Art. 5º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial
no Orçamento Geral do Município até o valor de 339.000,00 (trezentos e trinta e
nove mil reais) de conformidade com a seguinte classificação orçamentária:

 12. Secretaria de Agricultura
 001 - Divisão de Agricultura
 23.692.00802.082 ... - Implantação e Manutenção do Armazém da Família
 31901100 - Vencimento e vant fixas............................................R$ 90.000,00
 31901300 - Obrigações Patronais...............................................R$ 19.000,00
 33903000 - Material de Consumo................................................R$ 30.000,00
 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - P.F.................................R$ 40.000,00
 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - P.J.................................R$ 60.000,00
 44905200 - Equipamentos e Material Permanente................................R$ 100.000,00”

   É necessário lembrar que o valor citado na lei, é referente ao ano de 2009.
Para trazer à realidade econômico-financeira atual, sugere-se uma correção
inflacionária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Levando em consideração o índice de 1,96333150 para o período,
totaliza-se em R$665.569,38. 
 Este, é um grande exemplo do quanto é necessário investir inicialmente para
a estruturação e implementação de uma unidade. 

Fonte: https://www.diegomacedo.com.br/gerenciamento-dos-custos-do-projeto-pmbok-5a-ed/



Custos referentes ao investimento inicial de produtos a
serem disponibilizados na política pública

          Para iniciar um mercado é necessário a estipulação dos
produtos que serão comercializados no local. Apesar do custo de
cada produto comercializado ser pago no momento que a venda é
concretizada ao consumidor, é necessário um investimento inicial
para a aquisição destes produtos. 
       É de suma importância que os produtos a serem comercializados
sejam produtos imprescindíveis no dia a dia das famílias
iguaçuenses e além de serem saudáveis, também devem contribuir
para o fortalecimento da economia regional. Desta forma, propõe-se: 

I) a realização de uma consulta com a população para compreender o
padrão de consumo; II) elaboração de um estudo técnico a fim de
selecionar os alimentos que condizem com o escopo da política
pública; III) uma busca de fornecedores regionais, tanto da agricultura
familiar, quanto de indústrias alimentícias no geral.

       Após essas etapas será possível elaborar uma lista de insumos e
então, seus custos. Como um exemplo de possíveis produtos, através
da técnica de benchmarking, já citada anteriormente, considera-se a
relação de produtos comercializados pelo programa “Armazém da
Família”, vide Anexo I. Vale ressaltar, que o programa Armazém da
Família conta com uma equipe de 11 pesquisadores que realizam
pesquisas quanto a produtos e preços a serem atualizados
semanalmente.

9.2

9.2 Custos referentes a manutenção da política pública

     Toda política pública contínua possui custos de manutenção.
Nestes custos, incluem-se despesas com folha de pagamento,
tributos, serviços terceirizados, como limpeza e segurança, insumos
de trabalho, água, luz, aluguel, manutenção de equipamentos, entre
outros. 

  Para essa política, no momento, não é possível realizar o
dimensionamento orçamentário da manutenção, pois primeiramente
é necessário que os policy makers e tomadores de decisões
respondam premissas básicas como: quantas unidades serão
implantadas no município, serão funcionários terceirizados ou
concursados, qual a quantidade de funcionários, as estruturas serão
próprias ou locadas? Após as respostas destes questionamentos
será possível mensurar os custos de manutenção da política pública.



   Sempre há uma parcela de risco para as políticas públicas, ou seja,
algumas situações das quais fogem do controle do planejado. No caso da
implementação do Mercado Social em Foz do Iguaçu, identificam-se
algumas premissas que podem influenciar negativamente o projeto, tais
quais:

 I) Retaliação da classe empresarial do município: pelo fato da política
proporcionar preços abaixo do mercado varejista, é possível que a classe
empresarial não aceite o funcionamento do programa e venha a ter
confrontos;

II) Não aceitação da política por parte dos beneficiários: a população
pode ter resistência quanto à política e não se adaptar ao seu formato;

III) Problemas orçamentários: a política, apesar de visar baixos lucros
apenas para se auto sustentar, exige investimento inicial para sua
estruturação e manutenção;

IV) Irrelevância política: ideologicamente falando, os governos podem não
estar interessados em suprir essa demanda e retirá-la da agenda política;

V) Dificuldades com fornecedores: parcerias com fornecedores são
essenciais para que o projeto cumpra com seu objetivo de fornecer
produtos de necessidade básica a custos mais baratos que do varejo, se
existem dificuldades com os fornecedores, há a possibilidade de não
cumprir com alguns de seus objetivos.

10. riscos

Fonte: https://www.verdeghaia.com.br/gerenciamento-de-riscos/



11. CONsiderações finais

       Este trabalho foi apresentado em setembro de 2021 para a disciplina de
Ateliê I e II, ministrada pela Phd. Virgínia Aparecida Castro e Dr. Wellington
Nunes, do curso de Administração P´́ública e Políticas Públicas da
Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA).    
        
     A insegurança alimentar é um problema recorrente no Brasil, logo, no
município de Foz do Iguaçu não é diferente e suas peculiaridades fronteiriças
agravam tal situação. A pandemia da COVID-19, de modo geral, contribuiu
para o aumento significativo de pessoas em situação de vulnerabilidade e o
poder público tem o dever de amparar a população e apoiar iniciativas de
mitigação do problema. 

      Apesar da causa central do problema ser estrutural e perdurar gerações,
existem algumas possibilidades para a atenuação de tal situação. O
Mercado Social, proposto pelo presente trabalho, é uma grande
oportunidade de levar o acesso à alimentos saudáveis e nutritivos, promover
uma maior consciência e educação alimentar, regular preços, estimular a
economia local, promover a cidadania e o direito de escolha das famílias
iguaçuenses.   

         Com as atividades e ações mencionadas pode-se alcançar de forma
mais efetiva e concreta os resultados esperados, bem como os objetivos
estabelecidos para a política pública, resultando, de modo geral, na melhoria
significativa na alimentação dos cidadãos do Município de Foz do Iguaçu.

       Este trabalho não exclui a necessidade do combate à fome, mas propõe
uma linha de combate à insegurança alimentar que pode ser utilizada como
mecanismo de redução de desigualdades por meio do poder de compra. O
problema alimentar do Brasil não é a falta de alimentos, mas sim a má
gestão de distribuição de renda, políticas públicas que favorecem a
monocultura e a exportação ao invés de suprir o próprio povo. Um país não
pode depender da solidariedade e do terceiro setor, a fome é hoje.

       Ademais, salientamos a importância dos órgãos públicos manterem
suas bases de dados atualizadas de forma transparente, acessível e
completa, tal qual sugere a Aliança para o Governo Aberto, cujo é uma
iniciativa multilateral que busca garantir compromissos concretos dos
governos para promover a transparência, empoderar os cidadãos e cidadãs
e sem dúvidas, contribuir para a produção acadêmica. Não há como tomar
decisões sem que haja embasamento. 



“O Brasil precisa ser
dirigido por uma pessoa
que já passou fome. A
fome também é
professora. Quem passa
fome aprende a pensar
no próximo, e nas
crianças”.

CAROLINA MARIA DE JESUS
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